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  02   Nezodpovední zahmlievači Pravdy
Biblické slovo

    Nadchádzajúci vek blaženosti
Očakávanie večnej blaženosti je príznačné pre všetky 
väčšie či menšie náboženské systémy. Ich predstava 
o raji, ríši, resp. nebeskom kráľovstve sa síce líši, no 
zhodujú sa vo viere v lepší a spravodlivejší svet.

  08   Jehovove kniežatá
Hlásatelia spoločnosti Strážna veža od počiatku oča-
kávali príchod nového sveta a zmŕtvychvstanie svä-
tých Starého zákona, ktorí majú byť správcami zeme. 

 12   Kalný duch homeopatie
Homeopatia – jedna z najdiskutovanejších alternatív-
nych metód. Vatikánsky dokument Ježiš Kristus – pra-
meň živej vody ju ale zaraďuje medzi praktiky New Age.

  16   Kauza arcibiskup Milingo
Kontroverzného afrického arcibiskupa E. Milinga ex-
komunikovali po tom, čo sa spojil s Munovou sektou 
a začal kampaň za zrušenie kňazského celibátu. Na-
vyše sa odmietol vzdať svojej munistickej manželky.

 21   Žil Ježiš v Indii?
Legendy o Ježišovom pôsobení v Indii sú veľmi čas-
tým misijným argumentom početných siekt zneuží-
vajúcich jeho autoritu na vlastné presadzovanie.

  26   Eséni a kumránske objavy
Eséni – separatistická, židovsko-ezoteristická kňazská 
sekta očakávajúca koniec sveta – sa stali známi najmä
pre pozoruhodné archeologické jaskynné nálezy.

 30   Novopohanstvo – živenie mŕtvej tradície (4)
Štvrté pokračovanie seriálu o novopohanstve je ten-
toraz venované šamanizmu. Ten vo svojej novodobej 
forme zaznamenáva na Západe nevídaný rozmach.

 35   Nová náboženská hnutí a jak jim porozumět
Recenzia publikácie Z. Vojtíška

 36   Stredoveké herézy vo východnej cirkvi (1)
Míľniky dvoch tisícročí

V našej spoločnosti sa niektorým ľuďom zdá príliš od-
vážne, ak dakto v svojom mene či v mene organizácie 
používa slovo sekta. Nazdávajú sa, že toto označenie 
nie je dostatočne tolerantné voči presvedčeniu inej 
osoby a dôvodia, že má v sebe čosi prehnane kritic-
ké, historicky spojené s bývalým náboženským mo-
nopolom Rímskokatolíckej cirkvi. Očakávajú preto vy-
radenie tohto pre nich takého pejoratívneho pojmu zo 
súčasného slovníka. Ba podaktorým znie aj názov na-
šej spoločnosti – Ekumenická spoločnosť pre štúdium 
siekt – provokačne, až netolerantne.

O čo nám teda v súvislosti so sektami ide? V prvom 
rade je to podpora kritického odborného posudzo-
vania všetkých novodobých či starších náboženských 
fenoménov a prejavov, a to z kresťanského uhla pohľa-
du. Označujeme ich pojmami sekta, psychokult, novo-
dobá religiozita a pod. Sme presvedčení, že hermene-
uticky sa náboženská neutralita nedá definovať, človek 
je homo religiosus, preto sa netajíme s našou kresťan-
skou perspektívou pohľadu a vyhodnocovaním novo-
dobých religióznych javov. Svoje názory verejne pub-
likujeme, a tak, samozrejme, počítame s tým, že budú 
– rovnako ako postoje našich prispievateľov – konfron-
tované a kritizované.

Hoci do arény rozmanitých náhľadov na súčasné 
náboženské dianie prinášame vlastné postoje a názo-
ry, neznamená to, že si myslíme, že sú jediné správne. 
Naopak, rešpektujeme, ak niekto s nimi nesúhlasí, čo 
môže, pochopiteľne, i verejne vyjadriť. Kritická a vecná 
polemika spojená s primeranou a slušnou argumen-
táciou je úrodným poľom, na ktorom rastie nové po-
znanie. Preto sme vďační za každú úprimne mienenú 
kritiku voči nám a našej práci, avšak na druhej strane 
očakávame, že tí, ktorí tak radi hovoria o tolerancii, bu-
dú ochotní tolerovať i naše názory.

Náboženské mapy relígií rôznym spôsobom odzr-
kadľujú a vysvetľujú svet. No keďže žijeme a stretáme 
sa len v jednom spoločnom svete, tak nemôžu viac či 
menej protichodne zobrazujúce mapy tohto sveta svet 
a ľudí približovať rovnako. Veríme, že kresťanská mapa 
je tá najpresnejšia, i keď ostatné majú takisto svoju vý-
povednú hodnotu. Naše presvedčenie je však založe-
né na jedinečnosti Toho, ktorý je prameňom večného 
života a premohol smrť – na Ježišovi Kristovi. 

ONDREJ GARAJ, predseda ESPŠS
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BIBLICKÉ SLOVO

Náboženstvá poskytujú nádej 
na budúce úplné a dokonalé

prekonanie obmedzenosti pozem-
ského života jednotlivcom, ale 
i celým komunitám. Hovoria o „ve-
ku“, „kráľovstve“ či „ríši“, kde sa 
nadchádzajúca blaženosť pre celé
spoločenstvo bude realizovať.
V rôznych obdobiach a nábožen-
ských systémoch sa tak stretávame 
s podobnou schémou budúcnosti. 
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Nezodpovední zahmlievači Pravdy

„Aj vo vašom zákone je napísané, že svedectvo dvoch ľudí je pravdivé.
O sebe svedčím ja a svedčí o mne aj Otec, ktorý ma poslal. Nato mu po-
vedali: Kde je tvoj Otec?! Ježiš odvetil: Nepoznáte ani mňa, ani môjho Ot-
ca. Keby ste poznali mňa, poznali by ste aj môjho Otca.“ (Jn 8, 17 – 19)

Na súčasnej duchovnej scéne sa prezentujú viaceré svetové či regionálne 
náboženstvá a hnutia vychádzajúce z odlišných kultúr a tradícií. Sú zastú-
pené početnými kultmi a alternatívnymi smermi, z ktorých každý má svoj 
etický či spirituálny rámec, vedúci svojich stúpencov do transcendentna. 
Zo všetkých strán počuť emotívne podfarbené, až sugestívne reči o Bohu, 
Pravde, Absolútne či Všemocnej energii. Ľudia si už pomaly zvykli na to, 
že majú možnosť vybrať si svoju duchovnú cestu zo širokého spektra naj-
rozličnejších, často i protichodných návodov na spásu. Ba podaktorí sa ne-
uspokoja s jednou alternatívou. Do svojho pomyselného ideového mixéra 
ich pridajú hneď niekoľko, veď keď sa to správne utrasie a zamieša, čosi 
stráviteľné z toho vždy vyjde. Len nech to vyzerá dostatočne vierohodne 
a „transcendentálne“. A pre tých podnikavejších to dokonca v nejednom 
prípade aj veľmi výnosne sype…

Často sme svedkami úsilia siekt všakovako a veľmi vynaliezavo zneu-
žívať autoritu Ježiša Krista, a to z jednoduchej príčiny – aby prerazili. Po
svete napríklad kolujú viaceré legendy o Ježišovom živote v Indii, kde sa 
svojmu duchovnému majstrovstvu údajne vyučil u brahmanov, respektí-
ve u budhistických mníchov. Mnohí mu tiež s priveľkou presvedčivosťou 
vkladajú do úst slová korešpondujúce s ich vlastnými zámermi. A to iba 
preto, aby pre svoju pravdu získali zástup váhajúcich a hľadajúcich. Do-
kazujú to aj mnohoraké „autentické“ evanjeliá, ktoré v posledných rokoch 
povstali ako huby po daždi, ale, samozrejme, podobné argumenty by sme 
našli aj v početnej sektárskej či ezoterickej literatúre.

Avšak nie je to len túžba stoj čo stoj na seba upútať pozornosť, ktorá 
sekty, no najmä ich vodcov pobáda takto konať. Dominuje tu tiež túžba
po moci, túžba ovládať iných a podriadiť si ich. A v neposlednom rade i túž-
ba vyniknúť a zahnať mraky všednosti, ťaživo visiace nad každodenným
životom. Veď prečo by mal človek prežiť život v „pozadí“ a obavách o svo-
je živobytie, keď môže „slúžiť vyšším cieľom a žiť pre spásu ostatných“?
Problém je však v tom, že duchovné poslanie týchto samozvaných mesiá-
šov je často nielen tragikomickým falzifikátom, ale svojím nezodpoved-
ným konaním zavádzajú iných, pričom ich vedú do záhuby.

Aj im, alebo práve im, sú určené Ježišove slová: „Nepoznáte ani mňa, 
ani môjho Otca. Keby ste poznali mňa, poznali by ste aj môjho Otca.“ Som 
presvedčený, že ak by sa vo svetle týchto slov nad svojím konaním s po-
korou a plnou vážnosťou zamysleli, bol by tento svet ušetrený od mno-
hých nedorozumení a trápení. A neplatí to iba pre náboženských vodcov, 
toto konštatovanie sa dá aplikovať aj na iné spoločensky dôležité oblasti.

No nemyslite si, že je také jednoduché zbaviť sa mesiášskeho syndró-
mu a vyhnať zo svojej mysle fantóm nadčloveka. A nemusí pritom ísť hneď 
o vodcu či zakladateľa sekty. Stačí, ak sa aj sami zamyslíme nad tým, či
netúžime po falošnom „duchovnom nadhľade“ a spiritualite, ktorá „šteklí
naše uši“. Veď o príležitosti, ktoré nás deň čo deň k tomu zvádzajú, naozaj 
nie je núdza.                   BORIS RAKOVSKÝ
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 NadchádzajúciNadchádzajúci
vek blaženosti

Navzdory množstvu variantov a výni-
miek sa veľká časť ľudstva zhoduje vo 
viere v dosiahnutie kolektívneho vše-
stranného blaha pomocou transcen-
dentnej sily. Veľmi často sa má táto bla-
ženosť dosiahnuť v dohľadnom čase a
v mnohých prípadoch tiež v prostredí, 
ktoré bude ideálne, ale zároveň pozem-

ské, telesné, ľudské. Presvedčenia o ta-
kej kolektívnej budúcnosti sa súhrnne 
nazývajú milenarizmus alebo tiež chi-
liazmus.1

Vyššie uvedenú základnú charakte-
ristiku milenarizmu2 treba vysvetliť a
spresniť. Pod pojmom všestranné bla-
ho (blaženosť) rozumieme stav bez prí-

tomnosti zla, nech sa už to zlo chápe 
akokoľvek. Korene zla sa môžu vnímať 
rozlične (môže to byť napr. nevedo-
mosť, hriech alebo aj vykorisťovateľská 
spoločnosť), ale jeho prejavy pociťuje-
me vo všetkých dobách a na všetkých 
miestach podobne: ako utrpenie, chaos, 
násilie, biedu a iné. Táto blaženosť má 
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veľmi často nastať, ako už bolo pove-
dané, v ľudskej sfére: obrazne (ale často 
aj doslovne) „na zemi“, nie v duchovnej 
oblasti („na nebi“).3 Má ísť o návrat dáv-
neho „raja“, o uzavretie dejinného kruhu, 
nie o opustenie pozemského prostredia
a odchod do „neba“. Preto je tiež táto 
„pozemská“ blaženosť dočasná; môže 
trvať veľmi dlho (symbolicky hoci aj „ti-
síc rokov“), ale nebýva to ešte blaženosť 
večná. Dejinný obrat k tejto kolektívnej 
blaženosti má nastať čoskoro, v dobe, 
ktorá je pre človeka významná (kam 
ešte „dovidí“), a pomocou sily, ktorá ho 
presahuje. Táto sila sa opäť poníma veľ-
mi rozdielne: môže prichádzať od Boha, 
môže byť však aj neosobnou kozmic-
kou silou a môže byť vyjadrená i svet-
sky, napríklad ako „dejinná nutnosť“.

Základná typológia milenarizmu

V podiele tejto transcendentálnej sily 
na dosiahnutí blaženosti a v spôsobe, 
ako ju dosiahnuť, je kľúč k rozdeleniu 
milenarizmu na dva základné typy.4 Ka-
tastrofický milenarizmus vidí tento svet 
ako veľmi zlý a vzďaľujúci sa od ideálu. 
Jeho náprava nie je možná, a tak jedi-
nou nádejou je nadprirodzená inter-
vencia v čase, keď už nemôže byť hor-
šie. Z takto skazeného sveta nezostane 
nič (alebo takmer nič) dobré, preto má 
táto intervencia podobu jeho totálneho 
zničenia (tzv. „apokalypsy“ alebo „konca 
sveta“). Podiel ľudí na vzniku nasledujú-
ceho blaženého obdobia je minimálny, 
ba až nijaký.

Katastrofickému (apokalyptickému) 
milenarizmu sa darí v ťažkých pome-
roch, keď sa zdá, že konečný obrat už 
musí byť za dvermi a že je možné jeho 
znamenie vyčítať z doliehajúcich uda-
lostí. Nositelia tohto presvedčenia sú 
osobne skôr pesimistickí, v spoločnosti 
politicky pasívni a individualistickí, pre-
tože nenachádzajú mnoho zmyslu v ni-
čom okrem pestovania vlastnej zbož-
nosti. Aktívni bývajú iba v misii, ktorú 
chápu ako „záchranu“ jednotlivcov zo 
skazenej spoločnosti.

Opačným typom je progresívny mi-
lenarizmus. Je to optimistický prístup 
k svetu, politicky angažovaný, aktívny 
v zlepšovaní spoločnosti a so zmyslom 
pre kolektívne úsilie. Snaha o pokrok je 
nesená vierou, že sa tento pokrok deje 
v zhode s transcendentnou silou, alebo 
dokonca pod jej vedením a inšpiráciou. 

Prechod k úplnej blaženosti nemusí byť 
podľa tohto presvedčenia spojený s ka-
tastrofickými udalosťami, ale nastane 
skôr ako zavŕšenie postupného pokro-
ku. Tragická „apokalypsa“ teda nebýva 
očakávaná; cesta k zavŕšeniu dejín sa 
však môže chápať ako revolúcia. Tento 
typ milenarizmu (ak je revolučný) po-
tom vyžaduje obete tých, ktorých sa
pokrokový optimizmus netýka.

Katastrofický ani progresívny mile-
narizmus nie je pevne zviazaný so
žiadnym náboženstvom. V rámci jednej 
náboženskej inštitúcie alebo jedného 
náboženského spoločenstva sa môžu 
vyskytnúť oba typy, často aj súčasne. 
Jednotlivé náboženstvá a ich smery 
spravidla disponujú vo svojich svätých 
textoch alebo v posvätnej histórii taký-
mi motívmi, ktoré poskytujú možnosti 
chápať dejiny a budúcnosť ľudstva ako 
v duchu katastrofického, tak progresív-
neho milenarizmu.

Príklon k jednému z typov je tak do 
značnej miery daný osobnostným vy-
bavením jednotlivca a jeho spoločen-
skou situáciou a môže sa postupom 
času u jedného človeka alebo u celej 
veľkej skupiny radikálne zmeniť. Tá-
to premenlivosť však nevylučuje vznik 
kompaktných miléniových hnutí, často 
veľkých a významných. V ďalších riad-

koch sa o niektorých zmienime a zora-
díme ich podľa náboženských tradícií.

Milenárne motívy v zoroastriz-
me a judaizme

Náznaky milenarizmu sa niekedy hľa-
dajú aj v rôznych starovekých nábožen-
stvách5 (napr. v schéme štyroch vekov 
podľa Hesioda), ale o skutočnej milé-
niovej idei môžeme hovoriť zrejme len 
v prípade zoroastrizmu a judaizmu. Obe 
tieto náboženstvá charakterizuje line-
árne chápanie času, teda presvedčenie, 
že svet má takisto ako každý jednotlivý 
človek svoj počiatok (stvorenie, zrode-
nie) a koniec (zánik, smrť). Také vníma-
nie je, samozrejme, oveľa priaznivejšie 
pre vznik a rozvinutie milenarizmu než 
poňatie cyklické, ktoré chápe dianie 
ako kolobeh stále vznikajúcich a zani-
kajúcich foriem. Zoroastrizmus aj ju-
daizmus sa však trochu vymykajú z vyš-
šie vymedzeného pojmu milenarizmus, 
lebo predpokladajú vznik definitívnej 
blaženosti hneď po zániku sveta. Na 
označenie tohto prístupu (a hlavne pre 
význačnú rolu spasiteľa v oboch týchto 
náboženstvách) je preto viac vhodný 
pojem mesianizmus.

Náboženstvo proroka Zarathuštru  –
zoroastrizmus – obsahuje myšlienku ná-
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vratu sveta k dokonalosti po veľkej koz-
mickej zrážke. Už v gáthách, hymnoch
pripisovaných samému Zarathuštrovi
(vznikli azda už na prelome 2. a 1.
tisícročia pred Kr. alebo neskôr), sa na-
značuje skoré „premenenie“ sveta oh-
ňom a roztaveným kovom. Nádejné 
vnímanie budúcnosti postupne rozvi-
nulo motív spasiteľa, vzkriesenia tela a
posledného súdu.6

Najstaršími textami židovského a-
pokalyptického mesianizmu sú zrejme
časti proroctva Izaiáša7 z druhej polo-
vice 8. stor. pred Kr. Na ne nadväzuje
tzv. Druhý Izaiáš (zo 6. stor.) so slávny-
mi textami o slúžiacom a dokonca tr-
piacom mesiášovi.8 Medzi 2. storočím
pred Kr. a 2. storočím po Kr. nastáva 
obdobie veľkého rozkvetu katastrofic-
kého milenarizmu s desiatkami spisov; 
avšak do kánonu judaizmu bol prijatý 
len spis Daniel, ostatné zostali so svo-
jou farbistou apokalyptikou za hrani-
cou všeobecne prijímaných posvätných 
textov. Staroveký židovský mesianiz-
mus vyvrcholil v postavách Ježiša Naza-
retského, Júdu Galilejského a Bar Koch-
bu v 1. storočí nášho letopočtu.

Hoci poňatie mesiáša prešlo vývo-
jom a zrejme nikdy nebolo celkom jed-
notné,9 mesianizmus hral v židovstve 
veľkú úlohu v podstate vo všetkých ob-

dobiach. Mesiášske očakávanie je na-
pokon súčasťou Trinástich článkov vie-
ry,10 ktoré sformuloval Maimonides 
(1135 – 1204). Od konca 13. storočia 
sa hlavným zdrojom mesianizmu stala 
kabala, predovšetkým jej prevládajúci 
luriánsky typ. Na základe kabaly vznik-
li desiatky predpovedí príchodu me-
siáša a kabalistom bol i Nátan z Gazy 
(asi 1643 – 1680), ktorý veľmi posilnil 
mesiášske ambície najvýraznejšej po-
stavy židovského mesianizmu, Šabtaja 
Cva (1626 – 1676). Z koreňov lurián-
skej kabaly vyrástol v polovici 18. sto-
ročia i chasídizmus, v ktorom boli me-
siášske nádeje vždy silno prítomné. Ich 
vyjadrením bola (a dodnes čiastočne 
je) aj viera významnej lubavičskej vet-
vy chasídizmu v rabína Menachema
M. Schneersona (1902 – 1994) ako me-
siáša dnešnej doby.

Kresťanský milenarizmus11

Kresťanská cirkev vznikla zo židovských 
miléniových nádejí a milenarizmus je 
v nej po celý čas existencie veľmi živý, 
hoci nie rovnako vo všetkých jej čas-
tiach a vo všetkých dobách. Kresťanské 
kánonické spisy síce obsahujú výroky, 
ktoré inšpirujú k progresívnemu mile-
narizmu,12 raná cirkev však pred dru-
hým príchodom Krista očakávala skôr 
katastrofické udalosti.13 Túto orientá-
ciu zmenila až v 4. storočí nová úloha 
cirkvi v spoločnosti. Katastrofické mi-
lenárne očakávania cirkvi v dobe po 
Konštantínovi boli neutralizované myš-
lienkou postupného rozširovania Božej 
vlády misijným úsilím a zlepšovaním 
spoločnosti.

V hlavnom prúde kresťanstva sa
nádej na kolektívnu blaženosť v Tisíc-
ročnej ríši nahradzovala dôrazom na 
osobné kvality potrebné k spáse. Ka-
tastrofický milenarizmus14 sa tak posu-
nul do viac či menej okrajových a nie-
kedy heretických kresťanských prúdov, 
pričom však celkom nezoslabol. Domi-
nantným motívom sa stal v protestan-
tizme. Okrem neho je dnes veľmi silný 
v obrodných a ľudových formách ka-
tolicizmu, najväčšmi pravdepodobne 
v rámci mariánskej zbožnosti. Niektoré 
prúdy súčasného pravoslávia sa nechá-
vajú inšpirovať k milenárnemu očakáva-
niu protestantským fundamentalizmom.

Kresťanský progresívny milenariz-
mus15 nachádza ohlas skôr medzi eli-

tami: jeho najvplyvnejšou stredovekou 
formou bolo isto poňatie troch vekov 
Jáchyma z Fiore (1130 – 1202),16 kto-
ré inšpirovalo – okrem iných – zrejme 
i Krištofa Kolumba (1451 – 1506) k jeho 
milenárnemu nadšeniu objaviť „novú 
zem“. Avšak idey progresívneho milena-
rizmu obsahuje aj apoštolský list Jána 
Pavla II. Tertio millennio adveniente z ro-
ku 1994.

V reformácii kresťanstva bol prítom-
ný prvok katastrofického milenarizmu, 
ktorý obzvlášť jednoznačne stotožňo-
val pápeža s apokalyptickou postavou 
antikrista. Silno milenárne bolo už hu-
sitské hnutie a radikálne reformačné 
skupiny v 16. storočí sa kvôli excesom 
spätým s apokalyptickými víziami17 do-
stávali do stretu nielen s katolíkmi, ale 
aj s umiernenými reformačnými prúd-
mi. Silné milenárne cítenie mali aj pu-
ritáni. Preniesli ho z Britských ostrovov 
i do Severnej Ameriky a podnietili tak 
vznik amerického milenarizmu, dodnes 
živého a veľmi činorodého komplexu 
presvedčenia, ktorému dominuje viera 
Američanov v svoje poslanie byť vzo-
rom („mestom postaveným na návrší“) 
celému zvyšku sveta.18

Vrcholom protestantského milena-
rizmu sa stalo 19. storočie. Počas neho 
vzniklo veľké množstvo nových hnutí 
katastrofického milenarizmu s nalieha-
vým očakávaním (adventné a dispen-
zacionalistické hnutia, mormónstvo a
mnoho ďalších, v 20. storočí potom ešte 
pentekostalizmus). Pod týmto vplyvom 
sa obrodenecké hnutie (evanjelikán-
stvo) posunulo z pôvodného progresív-
neho milenarizmu Jonathana Edwardsa 
(1703 – 1758) a ďalších ku katastrofické-
mu videniu Dwighta L. Moodyho (1837 
– 1899) a jeho pokračovateľov.

Zo stoviek protestantských milénio-
vých konceptov rozvinutých v 19. sto-
ročí treba spomenúť aspoň dva: pre-
svedčenie o „vytrhnutí svätých“,19 a to 
pre jeho vplyv na americkú (a tiež sve-
tovú) populárnu kultúru; a kresťanský 
sionizmus20 pre jeho vplyv na židov-
ské sionistické hnutie a tým i na vznik
a dejiny štátu Izrael. V druhej polovici 
19. storočia ale na protestantskej stra-
ne kresťanstva výrazne vzrástol tiež 
vplyv progresívneho milenarizmu, a to 
hlavne v liberálnych cirkvách, ktoré
vyvolali nevšedný záujem o sociálne 
otázky, kresťanskú misiu a ekumenické 
hnutie.

5
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Sekulárny a ezoterický
milenarizmus

Boli to pravdepodobne práve sociál-
no-reformné myšlienky kresťanského 
progresívneho milenarizmu a rozličné 
komunitné experimenty,21 ktoré napo-
mohli vznik sekulárneho revolučného 
miléniového hnutia socializmu a ko-
munizmu. Komunistické a národno-so-
cialistické myšlienky a pokusy o ich re-
volučnú aplikáciu oprávňujú vidieť 20. 
storočie ako vrchol sekulárneho milena-
rizmu. Ich úsilie presadiť komunizmus, 
Tretiu ríšu a ďalšie miléniové koncep-
ty si vyžiadalo milióny obetí tých, ktorí
tomuto pokroku stáli v ceste. V tradí-
cii sekulárneho milenarizmu však dnes 
nestoja len spoločensky reformné a ná-
rodné hnutia, ale najnovšie napríklad 
aj niektoré ekologické skupiny,22 ktoré 
varujú pred apokalyptickým zrútením 
životného prostredia, alebo fenomén 
Y2K spojený s obavami z kolapsu po-
čítačov a následne celej západnej civi-
lizácie na konci minulého storočia.

V progresívnom milenarizme liberál-
nych protestantských cirkví a sekulár-
nych sociálno-reformných hnutí môže-
me nachádzať stopy vplyvu evolučnej 
teórie na vnímanie spoločnosti a ich 
premien. Podobne sa evolučnou te-
óriou nechali inšpirovať aj pokračo-
vatelia západnej ezoterickej (hermetic-
kej) tradície, ktorá na prelome 19. a
20. storočia zažila nový rozkvet.23 Bo-
la to predovšetkým Teozofická spoloč-
nosť, ktorá od svojho založenia roku 
1875 šírila progresívne miléniové idey
nesené myšlienkou duchovnej evolú-
cie ľudstva pod dohľadom a s prispe-
ním bratstva nanebovzatých majstrov. 
Myšlienky Teozofickej spoločnosti na-
dobudli obrovský rozmach v 80. a 90. 
rokoch v jednom z najväčších nábožen-
ských miléniových hnutí 20. storočia – 
v hnutí Nového veku (New Age).24 Idea 
Veľkého bieleho bratstva bola mnoho-
krát obnovená i potom, ako sama Teo-
zofická spoločnosť stratila vplyv, na-
príklad v drámach na Ukrajine a v Rusku
v súvislosti s ohlásením konca sveta
na rok 1993. Katastrofický milenariz-
mus s apokalyptickým vrcholom očaká-
vaným v polovici tridsiatych rokov 20.
storočia vypracoval na pozadí gnostic-
kého chápania kozmu Oskar Ernst Bern-
hardt (1875 – 1941), zakladateľ Hnutia 

Grálu. Tieto miléniové nádeje25 boli 
búrlivo obnovené v rokoch 1993 a 1994 
v známom českom hnutí imanuelitov 
vedenom Jánom Dvorským, alias Parsi-
falom Imanuelom (* 1965).

Milenarizmus
a ostatné náboženstvá

Monoteizmus, lineárne chápanie času 
a ďalšie prvky „abrahámovskej“ tradície 
spôsobujú, že ďalším veľkým milénio-
vým náboženstvom je islam. Sú to pre-
dovšetkým mekkské súry (najmä súry
75 – 78), ktoré ukazujú na silné počia-
točné miléniové očakávania proroka 
Mohameda. Po jeho smrti sa milénio-
vé nádeje spájajú s postavou mahdího, 
o ktorej sa, pravda, nepíše ani v Korá-
ne, ani v najsilnejšie rešpektovaných 
zbierkach hadísov. Napriek tomu je vie-
ra v mahdího (teda „správne vedené-
ho“), ktorý spolu s Issusom (Ježišom) 
bude hrať hlavnú úlohu v apokalyp-
tických udalostiach pred všeobecným 
zmŕtvychvstaním, veľmi silná v ľudo-
vom sunnitskom islame.

V ší´itskom islame je dokonca súčas-
ťou ortodoxie (a to jednou z najdôleži-
tejších). Práve v tomto prostredí vznikli 
desiatky mahdistických hnutí v celej 
škále od tých, ktorých pôsobenie vied-
lo k rozkvetu (napr. Fatimovci), cez ne-
úspešné reformné hnutia (napr. bahá´í), 
až k mnohým hnutiam vyslovene ex-
trémistickým (napr. karmati, assasíni 
a mnoho ďalších).26 U dnes už celosve-
tovo rozšírenej viery bahá´í je zaujíma-
vý vývoj od revolučného k evolučnému 
progresívnemu milenarizmu. Islamský 
milenarizmus (mahdizmus) sa prejavil 
v posledných rokoch v mnohých roz-
ličných súvislostiach, napríklad so Šesť-
dennou vojnou, s iránskou revolúciou, 
so vznikom niektorých džihádistických 
skupín alebo hoci pri vzniku americké-
ho, prevažne černošského hnutia Národ 
islamu.

Podstatne menej miléniových mo-
tívov, samozrejme, nájdeme v indickej 
tradícii formovanej cyklickým poňatím 
času. Myšlienka obnovy (pripomínajú-
ca katastrofický milenarizmus) sa ale 
objavuje aj v najznámejšom nábožen-
skom texte, v Bhagavadgíte. Boh Kriš-
na v nej hovorí: „Keď cnosť upadá, keď 
spravodlivosť je pošliapaná v prachu, tu 
vždy sa rodím, splodiac sám seba, aby 
som znova obnovil svoj poriadok. Ro-

dím sa v každom veku, aby som chránil 
dobrých, ničil zlých a umožnil priechod 
spravodlivosti.“27 Krišna v indickej tradí-
cii vystupuje tiež ako avatár („zostúpe-
nie“) boha Višnu.

Práve v náuke o avatároch je ďalší 
z miléniových motívov. Desiatym, po-
sledným avatárom má byť Kalkí, ktorý 
príde na konci posledného veku (kali-
jugy) časového cyklu. Očakáva sa ako 
ten, kto zničí všetko zlé, obnoví poria-
dok (dharmu) a dovedie verných do zla-
tého začiatku nového cyklu (satjajugy). 
Živosť tejto náuky dokazuje aj indický 
duchovný učiteľ Šrí Muktišvára Bhaga-
ván (* 1949), ktorý je ako Kalkí príťažlivý 
aj pre západných žiakov svojím posol-
stvom progresívneho milenarizmu.28

V mahájánovom budhizme je nao-
pak miléniových motívov hocikoľko. Za 
akúsi obdobu miléniovej ríše sa môže 
považovať zem blaha Budhu Amitábha. 
Uctievanie Amitábha a viera v zrodenie 
v jeho Čistej zemi nachádza od 5. storo-
čia veľký ohlas v Číne a Japonsku. Zre-
teľne miléniovou postavou (obľúbenou 
predovšetkým v tibetskom budhizme) 
je budha Maitreja, posledný z pozem-
ských budhov a pán budúceho veku. 
V tibetskom budhizme má veľmi dôleži-
té miesto predstava šambaly,29 šťastnej 
zeme, skrytej v niektorom z neprístup-
ných tibetských údolí. Mýtus obsahuje 
už Kálačakratantra, text z 10. storočia, 
ale veľkú aktuálnosť dosahuje od za-
čiatku 20. storočia, a najmä po tragickej 
okupácii Tibetu čínskymi silami v jeho 
polovici. Vplyv šambalského miléniové-
ho mýtu je zrejmý aj v súčasnom misij-
nom úsilí dalajlámu a ďalších predstavi-
teľov tibetského budhizmu na Západe.

Silné miléniové motívy sa spájajú 
s Ničirenovou (1222 – 1282) školou, ob-
ľúbenou v Japonsku. Mnohé ničirenov-
ské hnutia možno považovať za vyslo-
vene miléniové, napríklad spoločnosť 
Sókka Gakkai založenú v tridsiatych 
rokoch 20. storočia. Miléniové motí-
vy z kresťanstva, astrológie, tradície
Ničirena a z mýtu o šambale skombi-
noval do originálnej vízie japonský du-
chovný učiteľ Šoko Asahara (* 1955). 
Jeho spočiatku optimistický progresív-
ny milenarizmus sa postupne premenil 
na katastrofický, až roku 1995 vyvrcho-
lil pokusom rozpútať apokalypsu tero-
ristickým útokom v tokijskom metre.30

Budhistický milenarizmus v Číne má 
dlhú tradíciu tajných spoločností, kto-
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ré boli niekoľkokrát dokonca schopné 
zvrhnúť vládnuce dynastie. Na základe 
tejto tradície nie je prekvapivý úspech 
sekulárneho hnutia Mao Ce-tunga (1893
– 1976). Dnes o čínskom milenarizme 
môžeme počuť predovšetkým v súvis-
losti s hnutím Falun-kung, ktoré okrem 
známejšieho cvičebného systému roz-
vinulo tiež silné očakávanie v podobe
katastrofického milenarizmu.

Záver

V tomto krátkom prehľade sme sa ve-
dome nezmienili o desiatkach dôleži-
tých a zaujímavých miléniových hnutí 
vo všetkých častiach sveta. Neuviedli 
sme ani napríklad miléniové nativistic-
ké hnutia alebo bohatý zväzok nábo-
ženskej ufológie, ktorý obsahuje silné 
miléniové motívy azda vo všetkých svo-
jich častiach. Aj z tohto neúplného pre-
hľadu je však zrejmé, akú veľkú úlohu 
hral a hrá milenarizmus nielen v oblasti 
duchovného života, ale aj v svetových 
dejinách.        

Z časopisu DINGIR 4/2006
preložila: ALŽBETA MRÁKOVÁ

Ilustračné foto: archív

Poznámky:
1 Obe slová sú odvodené od číslovky tisíc (pr-

vé z latinčiny, druhé z gréčtiny) a odkazujú 
na predstavu tisícročnej Kristovej vlády na 
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4 Typológiu milenarizmu obhajuje napríklad 
kapitola Wessinger, C.: Millennialism With 
and Without Mayhem. In: Robbins, T., Palmer, 
S. J. (eds.): Millenium, Messiahs and Mayham.
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giu ponúka Landes, R.: Millenialism. In: Lewis, 
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11 Veľmi dobrý prehľad kresťanského milena-
rizmu poskytuje Hunt, S. (ed.): Christian Mil-
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wley (1875 – 1947) zasadil vznik nového Hó-
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Liber Al vel Legis. Horus 1997

24 Milenarizmus hnutia Nového veku sa reflek-
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25 Podrobnejšie: Vojtíšek, Z.: Millennial Expec-
tations in the Grail Movement. Nova Religio 
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26 Prehľad podáva Kropáček, L.: Duchovní cesty 
islamu. Vyšehrad 1993, s. 177 – 207.

27 Bhagavadgíta (4, 7 – 8) v preklade Rudolfa 
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28 Pozri Vojtíšek, Z.: Osvietenie pre celý svet.
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Veľká Británia sa chystá zriadiť prvú 
štátom dotovanú hinduistickú školu
Veľká Británia sa chystá podporiť do-
táciou desať miliónov libier zriadenie 
hinduistickej školy hnutia Hare Kriš-
na. Základná škola Krišna–Avanti by 
mala vzniknúť na severozápadnom 
predmestí Londýna, kde žije asi 40-ti-
síc hindov. Obyvatelia okolia sa však 
sťažujú, že výstavba ohrozí životné 
prostredie, zvýši dopravu a rasové 
napätie. Škola pre približne 260 detí 
bude stáť 12 miliónov libier, z ktorých 
10 miliónov uhradia daňoví poplat-
níci, zvyšok pokryjú súkromné zbier-
ky. Plánujú ju otvoriť roku 2010. Deti 
v nej budú študovať národné dejiny, 
no silný dôraz sa hodlá klásť na hin-
duistickú etiku a vieru.

Plány založiť hinduistickú školu sú 
však poškvrnené kontroverznými ob-
vineniami z rasizmu, poškodzovania 
prostredia v Harrow a zo zneužívania 
detí jedným z kľúčových členov za-
kladajúcej inštitúcie. Ide o Gauri Da-
su, ktorý by mal byť zodpovedný za 
spirituálnu stránku školy. Gauri Dasa 
je súčasný prezident Bhaktivédanta 
Manor in Watford (chrám ISKCONu). 
Podľa Arjunka Malika, hovorcu hindu-
istickej organizácie na ochranu ľud-
ských práv, sa však rodičia nebudú 
cítiť bezpeční, ak by mali posielať 
svoje deti do školy, kde bude pôso-
biť takýto človek. Koordinátor Vivé-
kánanda centra Jay Dilip Lakani tvrdí,
že žiadne z týchto obvinení proti 
Gaura Dasovi neboli dokázané, avšak 
je pravda, že ISKCON má zlé meno 
pre súdne procesy súvisiace so zne-
užívaním detí v minulosti.

Ku vzniku školy prichádza v čase 
diskusie o prínosoch náboženských 
škôl vo Veľkej Británii a miere štátnej 
integrácie etických a náboženských 
spoločností. Kritici ako Národná seku-
lárna spoločnosť argumentujú, že ná-
boženské školy, štátne alebo súkrom-
né, nepodporujú integráciu, naopak, 
môžu podporovať podozrievavosť a
predsudky o iných kultúrach.
Zo zahran. prameňov spracoval: –ml–
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Problém roku 1925

Avšak ani po Russellovej smrti očaká-
vanie zmŕtvychvstalých kniežat neustá-
valo. Povedal by som, že sa dokonca 
ešte zintenzívnilo. Ich vládu ohlasovala 
okrem iného i knižka Ukončené tajom-
stvo.3 Dokonca brožúrka Milióny dnes ži-
júcich nikdy nezomrú vydaná Josephom 
Franklinom Rutherfordom v roku 1920 
už s určitosťou tvrdila:

– „Môžeme preto s dôverou očaká-
vať, že rok 1925 bude poznamenaný ná-

vratom Abraháma, Izáka, Jakuba a ver-
ných prorokov Starého zákona, zvlášť 
tých, ktorých apoštol vymenúva v jede-
nástej kapitole Listu Hebrejom – prídu
v stave ľudskej dokonalosti“;4

– „Plných 1924 rokov Kristovej éry 
sa končí 31. decembra, a keď k tomu 
pridáme deväť mesiacov, dostaneme
1. október 1925. V tom čase treba oča-
kávať, že sa Abrahám ujme svojho de-
dičstva“;5

– „…približne 1. apríla 1925 treba
 očakávať zmŕtvychvstanie zaslúžilých

Hlásatelia spoločenstva
Strážna veža od samého za-

čiatku očakávali príchod nového 
sveta a zmŕtvychvstanie svätých 
Starého zákona, ktorí sa mali stať 
správcami zeme a zavádzať na nej 
idey Božieho kráľovstva. Z tohto 
dôvodu im prináležalo meno knie-
žatá. Ich návrat sa očakával už 
za života Charlesa Taze Russella, 
prvého prezidenta Strážnej veže. 
V jeho zväzkoch bolo opísané ich 
zmŕtvychvstanie a úlohy, ktoré na 
nich čakajú.1 Boli to také vážne 
veci, že v roku 1908 sa Russella 
pýtali, koľko bude tých kniežat 
(či ich snáď nebude 144-tisíc?), 
na čo však on odpoveď nedal.2

Joseph F.  Rutherford
Rutherford využívajúci neprítom-
nosť kniežat (dobová snímka)
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kniežatá

prorokov a počiatok požehnania všet-
kých národov zeme, tak súčasných ako 
už vyhynutých“.6

Takisto aj dielo Božia harfa vydané 
roku 1921 ohľadne kniežat ohlasovalo: 
„Títo verní muži budú na niekoľko rokov 
prinavrátení k životu na zemi a budú 
tvoriť triedu legálnych predstaviteľov 
Krista na zemi. Budú viditeľnými pred-
staviteľmi Nebeského kráľovstva, kto-
rým Kristus pod svojím dohľadom zverí 
záležitosti sveta.“7

Ďalšia Rutherfordova brožúrka s ná-
zvom Žiaduca vláda, vydaná roku 1924, 
sľubovala: „Vo svetle Svätého písma 
môžeme racionálne očakávať, že sa Je-
ruzalem stane hlavným mestom sveta 
s dokonalými a vernými ľuďmi, najmä 
s Abrahámom, Izákom, Jakubom, Dávi-
dom, Danielom a ďalšími, ktorým bude 
zverená vláda na zemi; niektorí z týchto 
verných ľudí budú ako vládcovia plniť 
svoje poslanie na dôležitých miestach 
zeme (…). Môžeme očakávať, že pomo-
cou veľkých, zdokonalených a na mno-
hých miestach zriadených rozhlasových 
staníc bude Abrahám z hory Sinaj riadiť 
záležitosti celej zeme.“8

Po rokoch kniha vyznávačov Jeho-
vu s názvom Dejiny svedkov Jehovových 
v novodobej histórii – Spojené štáty ame-
rické spomína: „Boží ľud musel naprí-
klad zmeniť svoje názory ohľadne roku 
1925. S týmto rokom sa spája nádej na 
obrodu a mnohé požehnania, pretože 
sa predpokladá, že bude posledným 
zo sedemdesiatich 50-ročných jubilej-
ných rokov počítaných od čias vstupu 
Izraelitov do Kanaánu (Lv 25, 1 – 12).
A. D. Schroeder v tejto súvislosti pozna-
menal: „Predpokladá sa, že zvyšok du-
chom pomazaných nasledovníkov Kris-
ta pôjde v tomto roku do neba, aby tam 
vstúpili do Kráľovstva, a že verní muži 
z dávnych čias, medzi nimi Abrahám 
a Dávid, budú vzkriesení ako kniežatá 
a ujmú sa vlády na zemi počas Božieho 
kráľovstva“.

Avšak rok 1925 ako prišiel, tak tiež
odišiel a pomazaní nasledovníci Ježiša
ako trieda naďalej prebývali na zemi. 
Verní muži starovekých čias – Abrahám, 
Dávid a iní – neboli vzkriesení, aby 
sa stali kniežatami na zemi (Ž 45, 17). 
A preto, ako spomína Anna MacDonal-
dová, „rok 1925 bol pre mnohých bra-
tov veľmi smutný. Niektorí sa pohoršili a
stratili nádej. Očakávali, že uvidia zmŕt-
vychvstanie ‚starovekých osobností‘ (ta-

kých ako Abrahám). Namiesto toho, aby
to pokladali za ‚pravdepodobné‘, došli 
k záveru, že je to ‚isté‘, a okrem toho sa 
niektorí pripravovali na privítanie svo-
jich vzkriesených blízkych. Sestra, od 
ktorej som sa dozvedela pravdu, mi na-
písala v liste, že to, o čom mi hovorila, 
bol omyl. (…) Ale ja som si vysoko vá-
žila vyslobodenie z Babylona. Kde inde 
som sa mohla pobrať? Spoznala som 
a zamilovala som si Jehovu.“

Verní Boží služobníci sa neoddali Je-
hovovi iba do istého roka. Boli rozhod-
nutí slúžiť mu už navždy. Pre také osoby
nesplnené očakávania spojené s rokom
1925 neznamenali problém a ani neo-
slabovali ich vieru. „Pre lojálnych bol rok 
1925 nádherný,“ hovorí James Poulos.9

Dom pre… Rutherforda

Keď sa kniežatá ani napriek očakáva-
niam neobjavili, bolo ich hlavné sídlo 
roku 1929 „presťahované“ z Jeruzalema 
do San Diega, kde pre nich vybudovali 
Beth Sarim – Dom kniežat (dvojposcho-
dová rezidencia v španielskom štýle 
s desiatimi izbami a garážou, kde stá-
li dve luxusné autá: Lincoln a Ford), do 
ktorého sa „zatiaľ“ nasťahoval na pľú-
ca chorý Rutherford. V tom čase vládlo 
pevné presvedčenie, že kniežatá nepri-
chádzajú preto, lebo nebolo pre ne pri-
pravené vhodné miesto. K tejto téme sa 
vyjadrila i brožúrka Zlatý vek v článku 
Pravda o dome v San Diegu10:

„Robert J. Martin (…) zaručuje týmto 
príležitostnú kúpu a predáva za sumu 
10 (desať) dolárov Josephovi F. Ruther-
fordovi (…) na obdobie jeho života, a
následne pre Biblickú a vydavateľskú 
spoločnosť Strážna veža (…) nehnuteľ-
nosť v Kensington Heights, v okre-
se San Diego v Kalifornii (…). Rovna-
ko postupujúci, ako aj ten, ktorý túto 

nehnuteľnosť prevzal, nezlomne veria 
v svedectvo Biblie, ktorá je slovom Boha 
Jehovu. Sú im známe dôkazy, že Božie 
kráľovstvo ustanovené pre tento čas sa 
už začalo a prináša požehnanie ľuďom 
na zemi. Sú presvedčení, že vládnuca 
moc a autorita tohto Kráľovstva je pre 
ľudí neviditeľná, bude však mať na zemi 
svojich zástupcov, ktorí pod hlavným 
vedením neviditeľného vládcu Krista 
budú riadiť veci na zemi. Medzi týmito 
veriacimi reprezentantmi a viditeľnými 
regentmi budú nasledujúci muži: Dávid 
(bývalý izraelský kráľ), Gedeon, Barak, 
Samson, Jefte, Jozef (bývalý hlavný rad-
ca Egypta), Samuel (prorok) a iní verní 
muži, o ktorých sa v Biblii chvályhodne 
píše v 11. kapitole Listu Hebrejom.

Veci sa teda majú tak, že Strážna ve-
ža (…) má spravovať túto nehnuteľnosť 
dovtedy, až sa niektorí, ba všetci vyš-
šie spomínaní muži stanú viditeľnými 
predstaviteľmi Božieho kráľovstva na 
zemi; potom majú túto nehnuteľnosť 
prevziať do vlastníctva a požívať z nej 
taký osoh, aby čo najlepšie podporova-
la prácu, ktorú budú vykonávať.

Majetok bol nadobudnutý a dom na 
ňom vystavaný pod vedením spomína-
ného Josepha F. Rutherforda. Bol zasvä-
tený Bohu Jehovovi a jeho kráľovi Kris-
tovi, skutočnému vládcovi zeme, s tým 
zámerom, aby ho užívali len tí, ktorí sú 
služobníkmi Jehovu. Preto je v doku-
mente uvedená poznámka, že majetok 
má navždy slúžiť tomuto cieľu a že žiad-
ne hypotéky alebo iné dlhy ho nemôžu 
zaťažovať.

Ďalej je povedané, že zmienenému 
Josephovi F. Rutherfordovi sa prisu-
dzuje právo za svojho života rozhod-
núť zmluvne alebo mocou zákona, že
akékoľvek ďalšie osoby majúce vzťah 
k Strážnej veži (…) budú mať právo bý-
vať na spomínanej usadlosti, dokiaľ Dá-

Rutherford odmietol „kráľa Dávida“

Dnes už neexistujúce noviny San Diego Sun 15. marca 1930 uverejnili správu o tom, 
že istého rána sa v Beth Sarim objavil človek, ktorý sa predstavil ako kráľ Dávid, ale 
Rutherford mu neuveril a rýchlo sa s ním rozlúčil. „Stačilo pozrieť, aby som zistil, 
že to nebol Dávid. Nevyzeral tak, ako podľa mojich vedomostí má Dávid vyzerať“ 
– vyhlásil prezident spoločnosti Strážna veža. Keď sa ho novinári spýtali na to, aký 
vzhľad majú podľa neho mať Dávid a ostatní muži, Rutherford bez váhania otvoril 
svoju obrovskú Bibliu a ukázal na verš hovoriaci, že kniežatá vesmíru vstanú z mŕt-
vych ako „dokonalí ľudia“. Dodal, že budú poslaní na zem, aby „vytrhli svet spod
vlády satana, oblečení budú podľa dnešného spôsobu, tak ako my, a budú schopní 
bez problémov hovoriť naším jazykom.“ (tp)

Rutherford využívajúci neprítom-
nosť kniežat (dobová snímka)
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vid alebo iní muži, ktorých spomína List 
Hebrejom v 11. kapitole, neprevezmú do
vlastníctva tento majetok, ktorý je za-
svätený Bohu Jehovovi a navždy má 
slúžiť jeho Kráľovstvu. Ktokoľvek by si 
osoboval právo na vyššie spomínanú 
nehnuteľnosť, má sa najprv legitimovať 
pred úradníkmi spomínanej Spoločnos-
ti, že je jednou z osôb uvedených v ci-
tovanom Liste apoštola Pavla, v zhode 
s rozhodnutím tejto zmluvy.“

Očakávanie kniežat stále pretrváva-
lo. Publikácia Bohatstvo (vyd. r. 1936) 
aj naďalej ubezpečovala svedkov Jeho-
vových: „Budú prinavrátení k životu, na-
dobudnú dokonalosť a budú vykonávať
službu na vysokých postoch kráľovstva
na zemi“;11 „budú kniežatami, čiže vidi-
teľnými predstaviteľmi Kráľovstva na ze-
mi (Ž 45, 17, Iz 32, 1)“;12 „títo budú ko-
nať službu ako viditeľní vládcovia“.13

Dokonca ani začiatok druhej sveto-
vej vojny neschladil nadšenie svedkov 
Jehovových v očakávaní osloboditeľov 
– kniežat. Publikácia Deti (vyd. r. 1941) 
dôsledne podporovala nádej ohlasova-
teľov: „«Aké je to úžasné!» vykríkol Ján: 
«Eunike, z milosti Pána môžeme tieto 
verné kniežatá onedlho uvidieť; áno, 
my si žiadame ich uvidieť a pod ich ve-
dením kráčať»“;14 „Zakrátko budú knie-
žatá aj tento ‚veľký ľud‘ s týmto svätým 
národom v uskutočnení Jehovovho zá-
meru spojení. (…) Títo verní ľudia z dáv-
nych čias onedlho ako dokonalí ľudia 
vstanú z mŕtvych a budú kniežatami 
(alebo viditeľnými vládcami) na celej 
zemi“.15 

Príchod kniežat

Z roka na rok, z kongresu na kongres o-
čakávanie zmŕtvychvstania kniežat na-
rastalo. Svoj vrchol dosiahlo roku 1950, 
keď sa ukázalo, že kniežatá sú už prí-
tomné na kongresovom štadióne! Tu je 
správa Spoločnosti Strážna veža z tejto 
udalosti publikovaná v publikácii Deji-
ny svedkov Jehovových v novodobej his-
tórii – Spojené štáty americké:16

„Po dlhé roky sa ľud Jehovov do-
mnieval, že verní muži z dávnych čias, 
ako Abrahám, Jozef, Dávid, vstanú 
z mŕtvych pred koncom tohto nehod-
ného usporiadania vecí. Týchto dávnych 
Božích služobníkov nazývali ‚ctihodný-
mi mužmi starých čias‘, ‚starovekými 
mužmi viery‘ aj ‚kniežatami‘. (…) Preto 
sa pred rokmi služobníci Jehovu vybe-

rali na zhromaždenia plní očakávania: 
Čo ak sa na tomto kongrese objaví as-
poň jedno zo zmŕtvychvstalých kniežat, 
čiže dávnych Božích služobníkov?

So zreteľom na toto očakávanie sa 
skúsme vcítiť do atmosféry skupiny 
82 601 účastníkov kongresu, ktorí vzru-
šene a s dojatím počúvali F. W. Franza 
v ono sobotné popoludnie 5. augusta 
roku 1950. V kulminačnom bode str-
hujúceho biblického výkladu sa rečník 
opýtal: «Poteší vás, milí účastníci tohto 
medzinárodného zhromaždenia, sprá-
va, že TERAZ, TU medzi nami je veľa na-
stávajúcich KNIEŽAT NOVEJ ZEME?»

Aké vzrušenie vyvolala táto otázka! 
Tu je niekoľko živých spomienok: «Spo-
mínam si, že sa nám zatajil dych a s oča-
kávaním sme sa začali rozhliadať okolo, 
(…) žeby tu naozaj bol Dávid, Abrahám, 
Daniel alebo Jób? Veľa sestier malo sl-
zy v očiach!» (Grace A. Estepová); «Bola 
som taká rozrušená, že som sedela na 
okraji sedadla s očami upretými sme-
rom k tribúne. Bola som si istá, že kaž-
dú chvíľu sa objaví jeden alebo niekoľ-
ko starovekých mužov» (sestra Dwight 
T. Kenyonová); «Ľudia na chodbách sa 
vrhli k bránam štadióna, aby uvideli pó-
dium rečníka, očakávajúc, že tam zjav-
ne uvidia Abraháma, Dávida a možno 
i Mojžiša. Obecenstvo vstalo z miest –
atmosféra bola napätá. Som si istá, že 
keby k pódiu prišiel niekto s dlhou bra-
dou, zástup by sa nedal udržať» (L. E. 
Reusch).

V obecenstve zavládlo hlboké ticho. 
Zdalo sa, že všetci napínajú sluch, aby 

im neuniklo ani jedno slovko rečníka. 
Hovoril o pravom význame hebrejského 
slova preloženého ako knieža. Poukázal 
na to, že dnešné ‚druhé ovce‘ vytrpeli 
pre vieru toľko, ako dávni svedkovia pre 
Jehovu. Preto nič nestojí v ceste tomu, 
aby Kristus ustanovil tieto ‚druhé ovce‘ 
za ‚kniežatá celej zeme‘, ak nastane ta-
ká potreba.“17

Po tejto udalosti svedkovia Jehovo-
vi akoby stratili dych a dnes už nikto 
z nich nehovorí o očakávaní kniežat 
Starého zákona. Určite tiež preto, lebo 
tieto „kráľovčatá“ sú v osobe dozorcov 
zborov medzi samými hlásateľmi Stráž-
nej veže.

Strážna veža z roku 1951,18 už po 
zmene očakávaní a učenia, spomína: 
„Už niekoľko rokov zostávajúci členo-
via a veľký zástup putujúcich, čiže ‚dru-
hých oviec‘, očakávali objavenie sa pri-
sľúbených kniežat novej zeme. (…) 
V minulosti sme chápali tento text tak, 
ako keby sa vzťahoval výlučne na sved-
kov Jehovových predkristových čias, te-
da na ľudí, ktorí boli alebo prirodzený-
mi predkami Ježiša Krista, ako Abrahám, 
Izák, Jakub a Dávid, alebo vernými pro-
rokmi a spolusvedkami týchto mužov. 
Ich rodokmeň sa tiahne od Ábela až po 
Jána Krstiteľa.“

Dnes zase Proroctvo Izaiáša, svet-
lo pre celé ľudstvo,19 uvádza: „Kniežatá 
sa dostali na scénu v minulom polsto-
ročí. Tie z nich, ktoré patria k druhým 
ovciam, sú školení ako vytvárajúca sa 
trieda ‚vodcov‘; jej kvalifikovaní členo-
via po veľkom útlaku budú pripravení
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prevziať na seba povinnosti spojené so 
spravovaním ‚novej zeme‘“.

Naproti tomu Strážna veža z roku 
199920 píše o kniežatách v budúcom 
čase: „V novom svete Ježiš ustanoví 
kniežatá po celej zemi, aby spravovali 
riadenie medzi pozemskými vyznávač-
mi Jehovu (Ž 45, 16). K tejto skupine ne-
pochybne vyberie mnoho verných star-
ších pôsobiacich v súčasnej dobe. Už 
teraz sa objavujú hodní dôvery, preto i 
v budúcnosti – keď oznámi, akú úlohu 
trieda vodcov bude mať v novom svete 
– im zverí ešte zodpovednejšie úlohy.“

Aby sme však vedeli, čím sa dnes 
zaoberajú tieto „kniežatá“ svedkov Jeho-
vových, treba poukázať na publikáciu
Priblíž sa k Jehovovi, ktorá hovorí, že 
takouto prácou je vylučovanie z orga-
nizácie: „Všetci musíme ‚činiť zadosť 
spravodlivosti‘, no obzvlášť sú k tomu 
zaviazaní kresťanskí nadriadení. Obráť-
me pozornosť na prorocký opis knie-
žat, čiže nadriadených, ako je opísaný 
v Knihe Izaiáša: «Hľa, podľa pravdy bu-
de kraľovať kráľ a kniežatá podľa prá-
va panovať!» (Iz 32,1) Jehova od nich 
očakáva, že budú konať v záujme spra-
vodlivosti. Ako to môžu urobiť? Títo 
duchovne uspôsobení muži vedia, že 
spravodlivosť prikazuje dbať o čistotu 
zboru. Preto niekedy musia riešiť i váž-
ne priestupky. (…) Preto ho musia vylú-
čiť zo zboru.“21

Z kronikárskej povinnosti uveďme 
ešte citát, ktorý je spomienkou na Beth 
Sarim, čiže Dom kniežat, v ktorom býval 
Rutherford, ktorý mal slúžiť kniežatám. 

Tu sú vety z knihy Svedkovia Jehovovi 
– ohlasovatelia Božieho kráľovstva: „Nie-
koľko rokov po smrti brata Rutherforda 
sa úrad Spoločenstva Strážna veža roz-
hodol predať Beth Sarim. Prečo? V Stráž-
nej veži z 15. decembra 1947 nájdeme 
vysvetlenie: ‚Celkovo splnil svoju úlohu 
a teraz slúži len ako pamiatkový objekt, 
ktorého udržovanie je dosť nákladné; 
naša viera v návrat mužov z dávnych 
čias, ktorých Kráľ Kristus Ježiš ustano-
ví za kniežatá na CELEJ zemi (a nielen 
v Kalifornii), je založená nie na dome 
Beth Sarim, ale na prisľúbeniach z Bo-
žieho Slova.‘ (…) Vtedy bola živená ná-
dej, že v zhode s predpoveďou uvede-
nou v 45. žalme (v. 17) verní muži žijúci 
v starodávnych časoch, ako Abrahám, 
Jozef či Dávid, vstanú z mŕtvych pred 
koncom tohto usporiadania vecí a bu-
dú slúžiť ako ‚kniežatá na celej zemi‘. 
Tento názor bol však v roku 1950 poop-
ravený, keď dôkladnejšie skúmanie Svä-
tého písma odhalilo, že títo pozemskí 
predkovia Ježiša Krista majú byť vzkrie-
sení až po Armagedone“.

A ešte jedno zamyslenie. Teraz už 
vieme, prečo sa svedkovia Jehovovi tak 
obávajú Armagedonu. Kedysi (t. j. do 
roku 1950) vedeli aspoň, kedy nastane 
(alebo skôr kedy nenastane). Predchá-
dzať mu mali totiž zmŕtvychvstalé knie-
žatá s Abrahámom a Dávidom na čele. 

Nemohol teda nastať pred ich objave-
ním sa a oni ich mali pripraviť na túto 
Božiu vojnu. V súčasnosti svedkovia Je-
hovovi už nečakajú na nikoho – iba na 
Armagedon.        

Z časopisu SEKTY i FAKTY 1/2007
 preložila: –dj–

Foto: Maternus Media, archív
Poznámky:
1 Božský plán vekov, 1917, s. 368; Príď Kráľovstvo 
tvoje, 1919, s. 294 – 295; Vojna Armagedonu, 
1920, s. 772 – 773
2 Čo kazateľ Russell odpovedal na mnohé jemu 

položené otázky, 1947, s. 252 – 254
3 1925, s. 367 – 370 a 512, angl. vydanie 1917
4 Milióny dnes žijúcich nikdy nezomrú, s. 60 – 61
5 Tamže, s. 72
6 Tamže, s. 76
7 Božia harfa, s. 352
8 Žiaduca vláda, s. 30 – 31
9 Dejiny svedkov Jehovových v novodobej histó-
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R. J. Martin, dozorca tlačiarne v Brooklyne
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18 Strážna veža 7/1951, s. 10
19 Z r. 2000, s. 332
20 Strážna veža 5/1999, s. 17
21 Priblíž sa k Jehovovi, s. 164 – 165
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Azda najdiskutovanejšou oblasťou 
alternatívnej medicíny je metóda 
homeopatie, ktorá má mnohých 
zástancov, ale i odporcov. Vati-
kánsky dokument Ježiš Kristus 
– prameň živej vody, na ktorého 
príprave sa podieľalo množstvo 
odborníkov rôznych dikastérií Svä-
tej stolice, zaraďuje homeopatiu 
medzi praktiky propagované hnu-
tím New Age. O tom, že metóda je 
vskutku duchovne „alternatívna“ 
sme sa porozprávali s lekárom ve-
nujúcim sa tejto problematike, pri-
márom detského oddelenia v Třin-
ci MUDr. Štěpánom Ruckim, CSc.

Moja prvá otázka sa môže zdať bez-
predmetná, avšak z hľadiska homeo-
patickej liečby je zásadná: Čo je to 
choroba? Podotýkam, že v homeo-
patickej príručke Rajana Šankarana 
Duch homeopatie sa choroba definuje 
ako blud, chybné vnímanie reality, 
ktoré pacient prijal do svojej mysle. 
Z tohto pohľadu je ochorenie predo-
všetkým záležitosť spirituality a nie 
telesného zdravia. Aký je pohľad 
alopatického lekára na chorobu?

Z pohľadu súčasnej medicíny, ktorá sa 
vyučuje na lekárskych fakultách, má 
choroba (takisto ako zdravie) objektív-
ny podklad. To znamená, že ochorenie 
nie je len blud alebo nesprávne vníma-
nie skutočnosti, ale skutočná porucha 
v ľudskom organizme. Existujú, samo-
zrejme, aj niektoré psychické choroby,
pri ktorých sa v ľudskej psychike tvoria 
bludné predstavy a halucinácie, naprí-
klad schizofrénia, keď však hovoríme
o  ostatných chorobách postihujúcich 
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naše orgány, ako je rakovina, srdcový 
infarkt, artróza, cukrovka alebo astma, 
tak ich podstata nespočíva v bludnom 
vnímaní reality, ale v skutočnej poru-
che v postihnutom orgáne. Pri rakovine 
je to nekontrolovaný rast buniek v prí-
slušnej časti ľudského organizmu, pri 
srdcovom infarkte je príčinou upchatie 
niektorej z vencovitých tepien, ktoré 
zásobujú krvou srdcový sval, pri artró-
ze je to opotrebovanie kĺbov a podob-
ne. Pokladať tieto poruchy v ľudskom 
organizme za blud alebo chybné vní-
manie reality znamená rútiť sa do ka-
tastrofy, ktorá môže mať až fatálne ná-
sledky, to je smrť človeka. Chápanie
choroby ako bludu a chybné vníma-
nie reality, resp. ako následok karmy, 
je typické viac pre východné nábo-
ženstvá (napr. hinduizmus) a odpo-
ruje realite každodenného života.

Choroba je pre každého lekára výzva, 
ktorú chce a priori riešiť. Avšak v ho-
meopatii sa od tradičnej medicíny 
zásadne odlišuje nielen pohľad na ne-
moc, ale i názor na samotný liečebný 
proces. Ak je nemoc pre homeopata 
blud prebývajúci v mysli pacienta,
tak i liečebný proces sa bude ľudské-
ho vedomia primárne dotýkať. Lie-
čenie sa potom definuje ako uvedo-
menie si bludu. Podľa vás musí každý 
liečebný proces prechádzať taktiež
oblasťou vedomia?

Pri vzniku mnohých chorôb sa nespor-
ne uplatňujú psychické faktory, ako 
je dlhodobé pôsobenie negatívnych 
emócií – strachu, úzkosti, agresivity, 
nadmerného stresu, prepracovania 
a i. Je dobre známe, že tieto fakto-
ry nepriaznivo ovplyvňujú imunit-
ný systém človeka a uľahčujú vznik 
niektorých ochorení, ako napríklad 
rast rakovinových buniek. Rovnako 
v procese uzdravenia z choroby sa 
pozitívne uplatňujú pozitívne emócie 
– viera v úspech liečby, vnútorná sila 
pacienta, chuť sa s ochorením popa-
sovať a nerezignovať, podpora okolia.

Avšak tieto faktory sú len podpor-
né. Keď choroba vstúpi do pokročilého 
štádia a prekročí schopnosť ľudské-
ho organizmu sám sa uzdraviť (napr. 
bežne likviduje ojedinelé rakovinové 
bunky), potom je nevyhnutný zásah 
na biologickej úrovni. Tu ovplyvňo-
vanie psychiky už nepomôže, preto-

že choroba prekročila určitú hranicu. 
Pokiaľ sa nádor neodstráni z orga-
nizmu chirurgicky, ožiarením alebo 
chemoterapiou, samo ovplyvňovanie 
psychiky toho veľa nezmôže. Popiera-
nie skutočnosti choroby môže v tejto 
fáze viesť k oddialeniu včasnej dia-
gnostiky a liečby, ktoré sú z hľadiska 
úspešnosti liečenia veľmi dôležité.

Pre stanovenie diagnózy potrebuje
lekár poznať subjektívne a objektívne 
nálezy u pacienta. V rámci homeopa-
tickej „vizitácie“ pacienta sa výrazne 
uprednostňuje súbor špecifických 
subjektívnych výpovedí. Pre stanove-
nie lieku je smerodajné i celkové sprá-
vanie, reč, gestikulácia a výber slov 
pacienta. Často sú výpovede „dolo-
vané“ zo zákutí ľudskej psychiky.
Zahŕňajú napríklad zážitky z detstva,
záľuby, duševný stav matky počas
tehotenstva. Do akej miery sú podľa
vás tieto subjektívne prejavy pacien-
ta pre lekára rozhodujúce pri stano-
vení diagnózy?

Samozrejme, na mnohé veci, ktoré ste 
uviedli, sa svojich pacientov aj my pý-
tame, ale z iných dôvodov a v iných
súvislostiach. Lekára zaujímajú rôzne
podrobnosti zo života chorého. Každý 
človek je jedinečný a taktiež jeho život-
ný príbeh v chorobe je neopakovateľ-
ný. Niektoré nepríjemné zážitky z det-
stva, ako je zneužívanie, môžu prispieť 
k vzniku funkčných porúch, napríklad 
stavov chronickej úzkosti s nadmerným 
dýchaním (hyperventiláciou). Zhodno-
tenie celkového psychického stavu, daj-
me tomu zistenie depresie u chorého, 
taktiež môže ovplyvniť liečebný prístup 
lekára. V bežnej medicíne sa však všet-
ky tieto informácie spracúvajú spôso-
bom, ktorý má určitý racionálny základ.

Hľadanie lieku primárne podľa psy-
chického stavu pacienta vychádza zo 
spirituálnych, či dokonca animistických 
predstáv o nemoci, keď sa vznik každej 
choroby vzťahuje na určité psychické 
rozpoloženie človeka, alebo sa chápe 
ako vplyv zlých síl a mocností. Takú 
predstavu o ochorení však nemožno 
odvodiť ani zo súčasných medicínskych 
poznatkov, ani z kresťanského sveto-
vého názoru, ktorý vychádza z Biblie.

A čo sny? Majú nejaké miesto v dia-
gnostike? V knihe Rajana Šankarana 

je uvedené, že choroba ako mylné 
vnímanie reality existuje aj vo sne.

Isteže existujú choroby, ktoré sa môžu 
prejavovať ako problémy v spánku, 
napríklad desivé sny. Môžu to byť prí-
znaky niektorých nervových onemoc-
není, psychických chorôb, hormonál-
nych porúch alebo i vedľajšie účinky 
daktorých liekov. Pokúšať sa však 
z obsahu snov diagnostikovať chorobu 
znamená vstupovať do oblasti, ktorá 
nemá nič spoločné so súčasnou medi-
cínou založenou na dôkazoch. Takáto 
metóda stanovenia diagnózy patrí do 
oblasti šarlatánstva, povier a v niekto-
rých prípadoch azda až do okultizmu.

Dôležitá je úzka dôvera pacienta k ho-
meopatovi. Najlepšie je, ak chorý verí, 
že mu môže povedať všetko? Kde je 
podľa vás hranica intímnej zóny ľud-
skej psychiky, ktorú by mal rešpek-
tovať aj lekár? A naopak, aké otázky 
už nemá právo pacientovi položiť?

Táto hranica je zrejme dosť individu-
álna a bude sa tiež líšiť v závislosti od 
špecializácie, ktorú ošetrujúci lekár 
vykonáva. Iste nebude nenormálne, 
keď sa gynekológ bude pýtať svojich 
pacientiek na pohlavný život. Rovnaká 
otázka z úst zubného lekára bude ur-
čite prekročením onej hranice. Taktiež
u psychiatra možno predpokladať väč-
ší prienik do psychickej intimity člove-
ka než u chirurga, ktorý, pravda, zase 
vstupuje omnoho hlbšie do fyzickej 
oblasti človeka. Všeobecne by som 
povedal, že úlohou lekára je taktne 
a citlivo získať čo najviac informácií, 
ktoré majú vzťah k súčasným zdravot-
ným problémom a k špecializácii leká-
ra. Pacient niekedy komunikuje viac, 
než považujeme za potrebné. V týchto 
prípadoch treba prejaviť trpezlivosť 
a vypočuť si ho. Niektorí nemocní sa 
potrebujú „vyspovedať“ a naopak, 
v iných prípadoch musíme od nich zís-
kavať podrobnejšie informácie postup-
ne a po častiach tak, ako sa nám darí 
ich presvedčiť o potrebe spolupráce.

Variabilita všestranných výpovedí pa-
cienta je pre stanovenie homeopatic-
kého lieku veľmi dôležitá. Často sa ale
stáva, že dvaja ľudia s rovnakým 
ochorením dostanú rozdielne homeo-
patiká. Má podľa vás takýto postup 
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nejaké logické vysvetlenie? Stretli ste 
sa s takýmto prístupom počas vašej 
lekárskej praxe? Kde by sme mohli 
nájsť podobné liečebné prístupy?

V bežnej medicíne možno niekedy do-
siahnuť rovnaký liečebný účinok pri 
rovnakom probléme použitím rôznych 
liečivých prostriedkov. Napríklad u pa-
cientov s vysokým tlakom môžeme do-
cieliť podobné zníženie tlaku rôznymi 
liekmi. Výber lieku je však závislý od 
rôznych okolností, ktoré majú objek-
tívny podklad – napríklad prítomnosť 
postihnutia obličiek, zväčšenie srdco-
vého svalu, výskyt cukrovky či obezity 
u pacienta s vysokým tlakom. Niektoré 
lieky budú v tejto situácii prospeš-
nejšie než tie ostatné. Takisto pri lieč-
be infekcie sa výber antibiotika riadi 
prítomnosťou určitého bacila, ktorý 
je na príslušné antibiotikum citlivý.

Naproti tomu tzv. konštitučnej lieč-
be v homeopatii, teda výberu homeo-
patika podľa konštitúcie pacienta, 
chýba akýkoľvek rozumový rozmer. 
Vychádza skôr z intuície liečiteľa než 
z objektívnych základov. Keby sme 

sa v medicíne pri liečbe závažne cho-
rých pacientov riadili intuíciou, boli 
by štatistiky úmrtnosti na rôzne zá-
važné onemocnenia katastrofálne.

Homeopatia využíva pri stanove-
ní medikamentu špecifický postup, 
tzv. repertorizáciu. Čerpá pritom 
z mnohých starších „učebníc“ ako sú 
Matrinia medica či Pattakovo reper-
tórium. V nich sú však uvedené lieky, 
ktoré u zdravého človeka vyvolávajú 
a súčasne u chorého pacienta liečia 
konkrétny duševný stav. Napríklad 
liek aura metallica nesie príznaky 
depresívnej melancholickej osoby 
s myšlienkami na samovraždu. Nehro-
zí tak pacientovi nebezpečenstvo?

Známe je, že experiment tohto druhu 
vykonal sám zakladateľ homeopatie 
Samuel Hahnemann, keď na sebe skú-
šal vplyv kôry chinínovníka na zdravý 
organizmus. V tom čase to bol jediný 
známy prostriedok na zníženie teploty. 
Po požití kôry chinínovníka Hahne-
mann pocítil príznaky, ktoré zhodnotil 
ako zvýšenú teplotu. Či skutočne mal 

zvýšenú teplotu nie je jasné, pretože 
lekársky teplomer bol zavedený do 
praxe až po Hahnemannovej smrti. 
Dodnes nie je úplne jasné, o aký typ 
reakcie u Hahnemanna po požití kôry 
chinínovníka išlo, či to bol pokles tep-
loty spojený s triaškou, ktorý on poci-
ťoval ako teplotu, alebo išlo o vzácny 
typ precitlivenosti na túto látku. Je 
však známe, že chinín v bežnom zdra-
vom organizme nevyvoláva žiadnu 
reakciu. Podobné je to pri mnohých 
iných preparátoch, ktoré sa v home-
opatii používajú – u zdravého člove-
ka nevyvolávajú žiadne symptómy.

Bol to teda „omyl objaviteľa“, ktorý 
Hahnemanna priviedol k vytvoreniu 
základného princípu v homeopatii 
– liečbe podobného podobným (odtiaľ 
názov homeopatia). Pre taký spôsob 
liečby však neexistujú žiadne dôkazy 
účinnosti. V súčasnej medicíne sa pou-
žíva úplne opačný princíp liečby, kde
sa choroba či príznaky liečia 
prostriedkami pôsobiacimi proti 
ochoreniu alebo jeho príznakom.

Tradičná medicína využíva na výrobu 
liekov mnohé dary prírody. Homeo-
patia ide ešte ďalej a používa vskutku 
netradičné, dokonca až nebezpečné 
zdroje: piesok (silicea), výťažok hnisu 
(pyrogén), sliny besného psa (hydro-
phobinum), kuriózne je aj mesačné 
svetlo (luna) a röntgenové lúče. Ďalej 
sú to kovy ako zlato (aurum) a strieb-
ro (argentum). Aké reakcie vyvolávajú 
tieto látky v ľudskom organizme?

Užitie niektorých prostriedkov, ktoré 
ste vymenovali, môže byť skutočne 
zdraviu nebezpečné. Pojedať sliny 
besného psa, hoci i vo veľmi riede-
ných koncentráciách, považujem za 
veľmi nezodpovedné a rizikové, preto-
že v súčasnosti neexistujú lieky proti 
besnote a táto choroba je prakticky 
vždy smrteľná. Takisto opakované po-
žívanie niektorých kovov, zvlášť pokiaľ 
nejde o vysoké riedenie, môže viesť 
k toxickému poškodeniu organizmu.

Hahnemann tvrdil, že na svete nee-
xistuje jediná mocná liečebná látka, 
ktorá by veľmi výrazne nezmenila 
citový a duševný stav zdravého člo-
veka, ktorý ju skúša, a každý liek to 
činí iným spôsobom. Týmto aforiz-
mom sa snaží potvrdiť správnosť ho-

Štěpán Rucki
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meopatických liekov, ktoré pôsobia 
predovšetkým na vôľu a psychiku 
človeka. Tento fakt je však vážnou 
námietkou voči používaniu homeo-
patie. Počíta sa s podobnými mentál-
nymi účinkami aj v prípade použitia 
bežných liekov klasickej medicíny?

Tieto účinky určite existujú a poznáme 
ich pod názvom placebo efekt. Užitie 
akéhokoľvek lieku je potenciované 
účinkom, ktorý pramení z viery a oča-
kávania liečebného efektu. Čím je oso-
ba pre tento efekt vnímavejšia, tým je 
efekt placeba silnejší. Placebový efekt 
spôsobuje, že i pilulky s mliečnym cuk-
rom bez inej účinnej látky môžu v urči-
tých situáciách navodiť liečebný efekt. 
Problém homeopatických liekov spočí-
va v tom, že pri testovaní v klinických 
štúdiách sa nedarí opakovane preuká-
zať, že by ich efekt bol väčší než place-
bo. Existujú síce rôzne anekdotické 
správy o úspechoch homeopatie, ktoré 
zástancovia homeopatie citujú. Ich 
problém však spočíva v tom, že nie sú 
opakovateľné.

Inzulín lieči cukrovku u každého 
človeka s jeho nedostatkom. Opako-
vane sa preukázalo, že moderné lieky 
na zníženie krvného tlaku prejavujú 
svoj liečebný účinok u rôznych typov 
pacientov a prispievajú tak k zníženiu 
úmrtnosti. Liečba antibiotikami výrazne 
znížila úmrtnosť na infekčné choroby. 
Pomocou očkovania sa podarilo úplne 
zlikvidovať niektoré infekcie. V súčas-
nosti však nie je známa jediná konkrét-
na choroba, pri ktorej by homeopatická 
liečba preukázateľne spôsobila vylieče-
nie alebo zníženie úmrtnosti. Zástan-
covia homeopatie by mali konečne 
povedať, pri ktorej konkrétnej choro-
be homeopatia spoľahlivo účinkuje.

Stúpenci homeopatie obhajujú úči-
nok vysokoriedených a zároveň po-
tenciovaných látok argumentom, 
že ide o informačnú liečbu. Oba 
procesy spôsobili, že účinná látka 
zmenila svoju podstatu. Uvoľnila sa 
z nej energia. Paradoxne tu platí, 
že čím je menej pôvodnej liečebnej 
látky (najlepšie žiadna), tým väčšia 
je účinnosť. Aký je váš názor na tú-
to podivuhodnú transsubstanciu?

Pri vysvetľovaní účinku homeopatie 
sa často stretávame so zámerným mä-

tením pojmov a zahmlievaním. Podľa 
zákonov fyziky a chémie je známe, 
že pri riedení homeopatického lieku 
väčším než D24 je nanajvýš pravdepo-
dobné, že roztok už neobsahuje ani 
jednu molekulu účinnej látky. Napriek 
tomu by tento liek mal byť veľmi účin-
ný, omnoho účinnejší než napríklad 
riedenie D6, ktoré ešte obsahuje sto-
pové koncentrácie pôvodnej látky.

Sám Hahnemann si účinok homeo-
patického lieku vysvetľoval tým, že do 
roztoku v procese rituálneho riedenia 
a mixu vstupuje akási životná energia. 
Pretože dnešný človek má problémy 
s takým mystickým chápaním vzniku 
lieku, boli výrazové prostriedky homeo-
patov prispôsobené dobe – používa sa 
pojem informačná liečba. Vďaka infor-
mačným technológiám však vieme, že 
informácia je pomerne jasne definova-
ná veličina. Má nehmotnú povahu, čo 
je tiež častý argument homeopatov. 
K jej vzniku je však potrebný inteligent-
ný zdroj a informácie musia byť ulože-
né na hmotnom nosiči. Zástancovia ho-
meopatie dlhujú odpovede: Čo alebo 
kto je informačným zdrojom pri vzniku 
homeopatického lieku (dnes ich výroba 
– riedenie a mixáž prebieha strojovo)
a ako je táto informácia v roztoku
uložená. Špekulácie o pamäti vody či
roztoku sú nezmyselné. Molekuly vody 
si „pamätajú“ svoj kontakt s inou látkou 
maximálne niekoľko nanosekúnd.

Mnohí homeopati – keď sú dotlače-
ní k odpovedi – pripúšťajú, že účinok 
homeopatie sa uskutočňuje v duchov-
nej oblasti. Materiálne vysvetlenie pre 
jej efekt skutočne neexistuje. Pre mňa 
ako kresťana je však otázkou, či táto 
duchovná podstata homeopatie, ak 
chcete „duch homeopatie“, pochádza 
z dobrého zdroja. Sám Hahnemann vo
svojich spisoch veľa hovorí o bohu,
ale nazdávam sa, že to nie je Boh, kto-
rého nám zjavuje Biblia.

Hahnemann považoval Krista za 
blúznivca a jeho vzorom bol Konfu cius. 
Mám však veľké obavy – a všetky histo-
rické zdroje to dosvedčujú –, že du-
chovné zdroje homeopatie nie sú čisté, 
ale kalné. Sú to zdroje, ktoré boli otrá-
vené starovekými a stredovekými po-
hanskými a okultnými predstavami.

Šankaran vo svojej príručke dokonca 
na scénu uvádza novú liečebnú sub-
metódu homeopatie, tzv. homeo-psy-

choterapiu. Tá namiesto lieku dáva 
pacientovi „podobný stimul“ zložený 
zo slov a predstáv. Môže fungovať 
aj na diaľku v podobe akejsi telelieč-
by. Nepripomína vám to svet mágie?

Táto vaša otázka vlastne potvrdzuje to, 
čo som povedal v poslednej odpovedi. 
Pokiaľ homeopatia účinkuje, potom sa 
domnievam, že jej účinok sa uskutoč-
ňuje v spirituálnej rovine. V tomto 
okamihu sa však ocitáme v úplne inej 
oblasti. Sám Hahnemann vychádzal pri 
vývoji homeopatickej metódy z Mes-
merových predstáv o liečbe choroby. 
Mesmer odovzdával svojim pacientom 
magnetizmus. Hahnemann chcel túto 
„moc“ vložiť do homeopatického lieku 
tak, aby si ju pacient mohol odniesť 
so sebou domov a nepotreboval už 
priamy kontakt s liečiteľom. Tieto pred-
stavy celkom dobre zapadajú do sveta 
mágie. Ako kresťan by som však chcel 
podotknúť, že mágia je v Božom slove 
výslovne zakázaná (Dt 18, 10 – 12).

Stretávame sa často s názorom
i z radov cirkevných predstaviteľov,
že homeopatia je rýdzo lekárska
záležitosť. Poznatky o nej i samotný 
názov Šankarovej knihy nás však
vyzýva k duchovnej reflexii homeo-
patie. V uvedenej publikácii sa do-
konca sám autor otvorene odvolá-
va na spiritualitu japonského zenu 
a konfuciánstva. Píše o podstate 
človeka, ktorou je duch, vedomie, 
energia vibrujúca s energiou celé-
ho vesmíru. Aký je váš názor, ide tu 
o prepojenie alternatívnej medicí-
ny s orientálnymi náboženstvami?

Myslím si, že takéto názory pramenia 
z neznalosti alebo nepochopenia celej 
problematiky. Základy homeopatie nie 
sú medicínske, ale duchovné. Mnoho 
iných foriem alternatívnej medicíny 
práve vychádza z náboženských zákla-
dov mimo kresťanstva. Pri ich realizácii 
ľudí často uvádzajú do inej duchov-
nej reality, ktorá je cudzia základom 
kresťanstva. V dnešnej postmodernej 
dobe, keď sa všetko považuje za re-
latívne, je to obzvlášť módny trend.

Ďakujem za rozhovor.       

Preklad:  ALŽBETA MRÁKOVÁ
Foto: archív
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Tentoraz sa africký hierarcha nielen-
že rozhodol vrátiť k svojmu manžel-
stvu a Munovej sekte, ale zapojil sa aj 
do hnutia za zrušenie celibátu a ozná-
mil založenie organizácie Married Priests 
Now1. Avšak rozpovedzme tento príbeh 
od počiatku.

Sedemdesiatšesťročný Emmanuel
Milingo, emeritný katolícky arcibiskup 
Lusaky v Zambii, je zaujímavá postava. 

Známy je ako neortodoxný excentrik 
povestný praktizovaním podivných ritu-
álov, veľmi častým vysluhovaním exor-
cizmu a obradov hraničiacich s mágiou, 
z premiešavania katolíckej liturgie s po-
hanskými vierami a animistickými ritu-
álmi, a dokonca je obvinený i z prakti-
zovania čarov.2

Narodil sa v roku 1930 v Zambii 
v kmeni Nguni náležiacemu k národu 

 Kauza arcibiskup Milingo
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Koncom pápežskej dovolenky 
v Les Combes v údolí Aosta 

navštívil Benedikta XVI. kardinál 
Tarcisio Bertone. V špeciálnej 
správe týkajúcej sa aktuálnych 
problémov poukázal okrem 
vojny v Libanone i na záležitosť 
súvisiacu s arcibiskupom 
Emmanuelom Milingom. 
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Zulu. Jeho matka prešla na kresťanstvo, 
keď mal deväť rokov. On sám sa „dostal“ 
ku katolicizmu cestou od animistických 
kultov cez anglikanizmus. Prešiel kňaz-
skou formáciou, hoci s určitými prekáž-
kami: v istej chvíli utiekol zo seminára 
(podľa neho to bola záležitosť satana, 
ktorý nechcel, aby sa stal kňazom). Na-
priek „satanským“ pokušeniam prijal 
Emmanuel roku 1958 kňazské svätenie. 
Sotva o jedenásť rokov neskôr ho pá-
pež Pavol VI. vysvätil za biskupa Lusa-
ky, čím sa ako 39-ročný stal najmladším 
černošským biskupom v Afrike.

 Dňa 3. apríla 1973 Milingo zistil, že 
dostal dar uzdravovať chorých:3 „Boh 
ma poslal, tak ako Pán posiela svojich 
učeníkov, aby ohlasovali evanjelium, 
uzdravovali chorých a vyháňali démo-
nov.“4 Avšak vzhľadom na početné ob-
vinenia z vykonávania rituálov, ktoré 
sa nezhodujú s učením a liturgiou Ka-
tolíckej cirkvi, sa Milingo od roku 1983 
na príkaz pápeža Jána Pavla II. zdržo-
val v Ríme, kde zastával funkciu v Pá-
pežskej rade pre pastoráciu migrantov 
a cestujúcich.

Na svätých omšiach, ktoré slúžil, pri 
vykonávaní exorcizmu a pri „zázračných 
zjaveniach“ sa zúčastňovali státisíce o-
sôb. S prosbou o pomoc sa obrátila na 
neho aj známa talianska rodina Agnel-
liovcov, keď Giovannino, určený za vod-
cu impéria automobilky Fiat, ochorel na
rakovinu. Taktiež 22 kardinálov a bisku-
pov poslalo k zambijskému hierarchovi
svojich chorých príbuzných a priateľov. 
Arcibiskup Milingo sa stal charizmatic-
kým uzdravovateľom duší a tiel. Ukáza-
lo sa, že má aj skutočný mediálny talent 
(výstupy na festivale v San Remo) a do-
káže ho i pomerne dobre využiť.5

Ženatý biskup

Milingo, prahnúci po nových skúsenos-
tiach a duchovných zážitkoch, sa spo-
jil s Cirkvou zjednotenia. Už dlhé roky 
kontroverzný biskup ohlasoval potrebu 
boja (taktiež magického) s duchovný-
mi mocnosťami temnoty – a podobnú 
potrebu hlásal vo svojich dielach i re-
verend Mun.6 Excentrický hierarcha bol 
zverbovaný Cirkvou zjednotenia ako o-

sobnosť, ktorá mala slúžiť sekte na pri-
tiahnutie ďalších stúpencov.

Ako sa ale neskôr ukázalo, kontakty
Milinga s munistami sa začali už roku 
1998, keď do talianskeho bytu arcibis-
kupa pricestovala emisárka sekty, Kó-
rejčanka Maria Sung Rjae Sun, ktorá mu 
odovzdala špeciálne poslanie a pozva-
nie od samotného San Mjung Muna. 
Nasledujúce tri roky mámili hierarchu 
sľubmi, že za istých podmienok bude 
môcť evanjelizovať i vo vnútri samotnej 
sekty reverenda Muna. Milingo sa zapá-
lil nadšením pre ideu kórejského guru.7

V roku 2001 vypukla obrovská me-
diálna búrka, keď Cirkev zjednotenia 
vyhlásila, že medzi svojimi vyznávač-
mi má aj katolíckeho duchovného, do-
konca arcibiskupa. Dňa 27. mája toho 
istého roku počas hromadnej ceremó-
nie v New Yorku, ktorej predsedal San 
Mjung Mun, sa nový člen sekty zoso-
bášil so 43-ročnou kórejskou akupunk-
turistkou a lekárkou Mariou Sung Rjae 
Sunovou a stal sa tak od francúzskej re-
volúcie prvým ženatým katolíckym bis-
kupom.8 Arcibiskup tiež potvrdil, že sa 
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pokladá za munistu – člena Cirkvi zjed-
notenia reverenda Muna.9 Akoby toho 
ešte nebolo dosť, obrátil sa Milingo na 
Vatikán s prosbou o potvrdenie uzavre-
tého zväzku katolíckym obradom.10

Reakcia Vatikánu na počínanie hie-
rarchu bola okamžitá: arcibiskup Milin-
go sa dopustil „verejných a nebezpeč-
ných činov a výpovedí, keď sa pokúsil 
vstúpiť do údajného ,manželského zväz-
ku´ s Kórejčankou pani Mariou Sung; 
vstúpil do sekty reverenda San Mjung 
Muna, ktorá sa nazýva Family Federa-
tion for World Peace and Unification 
(Federácia rodín za svetový mier a zjed-
notenie) a nezachoval jednotu s ná-
stupcom Petra a biskupským kolégiom“, 
oznámil hovorca Vatikánu Joaquin Na-
varro Valls.11

Vatikán stanovil tvrdé ultimátum. 
Kardinál Joseph Ratzinger, vtedajší pre-
fekt vatikánskej Kongregácie pre náu-
ku viery, stanovil čas a podmienky ná-
vratu do Cirkvi: „Alebo Milingo zavrhne
svoj zväzok, zriekne sa náboženstva 
Muna a vráti sa do Katolíckej cirkvi, ale-
bo bude naň uvalená exkomunikácia“.12 
Zároveň s tým začali vo Vatikáne neofi-
ciálne vplývať na Milinga, aby pre dob-
ro Cirkvi zavrhol sektu a prijal pokánie.13 
Taktiež rehoľné sestry z kongregácie, 

ktorú Milingo založil, sa domáhali od 
zambijskej vlády, aby chránila arcibis-
kupa pred zhubným vplyvom Kórejčan-
ky a arcibiskup Antonini Orlando (pá-
pežský nuncius v Zambii) obvinil Cirkev 
zjednotenia z rozosievania zmätku vo 
veci arcibiskupa Milinga.14

Záležitosť zambijského arcibiskupa 
veľmi prežíval i pápež Ján Pavol II., kto-
rý mu adresoval osobitný list. Ten – ako 
potom priznal aj sám Milingo – zohral 
kľúčovú rolu v jeho rozhodnutí vrátiť sa 
do Cirkvi. Dňa 7. augusta 2001 v Cas-
tel Gandolfo prišlo k stretnutiu „már-
notratného biskupa“ so Svätým Otcom 
– jeho výsledkom bolo, že sa Milingo 
zriekol spolužitia s Mariou Sung, ako aj 
všetkých kontaktov s Munom a jeho Fe-
deráciou rodín za svetový mier a zjed-
notenie. Krátko na to vystúpil v televízii 
RAI ospravedlňujúc sa všetkým za po-
horšenie a verejne vyjadril pokánie. Od-
išiel do jedného z kláštorov v Argentíne 
neďaleko Buenos Aires. Strávil tu celý 
rok „reflexiou a pokáním“.

Milingo sa rozhodol zriecť sa nie-
len svojej manželky, ktorú mu Mun pri-
delil, ale tiež mimoriadne originálneho 
spôsobu života, ktorý ho urobil jedným 
z najznámejších a najkontroverznejších 
katolíckych duchovných. Po návrate z i-

zolácie sa usadil v mestečku Zagarolo
neďaleko Ríma, kde sa zdržiaval pod do-
hľadom prefekta Kongregácie pre bis-
kupov, kardinála Giovanniho Battistu 
Rea. Svoj návrat do náručia Cirkvi opí-
sal v knihe Ryba vylovená z blata. Zdalo 
sa, že záležitosť je definitívne ukončená 
– žiadne ďalšie poblúdenie.

Láska až po hrob

Avšak začiatkom júna minulého roka sa
arcibiskup Milingo vrátil do radov sek-
ty, o čom informoval na tlačovej konfe-
rencii zvolanej na 12. júla do Washing-
tonu (pozri foto na s. 18). Priznal, že sa
nedávno stretol so zakladateľom Mu-
novej sekty. Potvrdil tiež, že aj napriek
predchádzajúcim ubezpečeniam nikdy
neprerušil kontakt so „ženou“, lebo „so-
báš je na celý život“ a „láska je až po 
hrob“. Vyhlásil, že dôvodom jeho defini-
tívneho rozchodu s Cirkvou bolo pred-
tým uzavreté manželstvo, ako aj to, že 
Cirkev nedoceňovala jeho dar uzdravo-
vania a vykonávania exorcizmu. S Ma-
riou Sung, s ktorou sa v sekte zosobášil,
má v úmysle usadiť sa vo Washingtone 
a do Talianska sa už nevráti.

Milingo okrem toho prezradil, že po-
slal špeciálny list Benediktovi XVI., ale – 
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ako dodal – nevidí dôvod, prečo by sa 
mal s ním stretnúť. „Je to moje dobro-
voľné rozhodnutie, nikto mi nevymýval 
mozog,“ informoval.15 Vyhlásil sa za oro-
dovníka kňazov, ktorí porušili kňazský 
celibát a oficiálne oznámil vznik hnutia 
Married Priests Now (Čas pre ženatých 
kňazov), v ktorom sa majú angažovať 
duchovní z Talianska, USA a Latinskej 
Ameriky.16

Hierarcha dodal, že všetko jeho ko-
nanie, ako aj jeho podpora ženatým 
kňazom vyplýva z jeho hlbokej lásky 
k Cirkvi17 a jeho cieľom je „zmierenie 
medzi Katolíckou cirkvou a ženatými 
kňazmi“, ktorých počet odhaduje na 
150-tisíc.18 Okrem toho konštatoval, že 
duchovní, ktorí sa kvôli žene zriekli su-
tany, predstavujú Cirkvou nedocenené 

bohatstvo. Svojím vystúpením Milingo 
začína krížovú výpravu usilujúcu o zru-
šenie celibátu, keďže „Boh mu osob-
ne zjavil“, že Cirkev je povinná zriecť sa 
celibátu duchovných. Celibát je podľa 
neho fasáda, ktorá skrýva poľutovania-
hodný pravdivý obraz: tajné románi-
ky a zväzky kňazov, nemanželské deti,
homosexualitu a pedofíliu. Milingo roz-
hodne ubezpečil, že nemá v úmysle vy-
tvárať spolu s vodcom Cirkvi zjedno-
tenia konkurenciu pre Katolícku cirkev 
v Afrike, naopak, chce iniciovať väč-
šie porozumenie medzi katolicizmom 
a Munovým spoločenstvom.19 Arcibis-
kup už ale, bohužiaľ, nevysvetlil, ako má 
v úmysle uviesť do súladu vieru Katolíc-
kej cirkvi v Krista ako jediného spasite-
ľa s doktrínou Cirkvi zjednotenia o me-
siášskom poslaní reverenda Muna.

Po tom, ako bol San Mjung Mun nie-
koľkokrát obvinený z finančných ma-
chinácií – daňových priestupkov v Spo-

jených štátoch – viditeľne opadla po-
pularita jeho skupiny.20 K tomu sa ešte 
pridalo pôsobenie rozličných organi-
zácií bojujúcich proti sekte. Akýmsi pro-
tijedom na problémy Muna má byť te-
da populárny a mediálny Milingo, ktorý
mu pomôže získať nových adeptov. 
Vzbúrený hierarcha môže totiž pritiah-
nuť do sekty bývalých rímskokatolíc-
kych duchovných, ktorí zanechali kňaz-

ský stav, ako aj tých afrických kňazov, 
ktorí neakceptujú zásady celibátu.21

Vzhľadom na vyjadrenia arcibisku-
pa Milinga Vatikán oznámil, že ak sa 
jeho deklarácie na tému celibátu a ná-
vratu do Munovej sekty ukážu byť prav-
divé, nezostane nič iné, ako odsúdiť ho 
v súlade s cirkevným právom. Zname-
ná to exkomunikáciu, čiže vylúčenie zo
spoločenstva Cirkvi, a tiež prevedenie 

O sekte reverenda Muna

Cirkev zjednotenia založil San Mjung Mun roku 1954 v Južnej Kórei. Jeho cieľom 
malo byť zjednotenie rozbitého kresťanstva a vyhlásenie Božieho kráľovstva na ze-
mi pod vedením nového Mesiáša – reverenda Muna. Členovia sekty, napriek vy-
hláseniam o kresťanskom charaktere svojho spoločenstva, priznávajú, že Ježiš, hoci 
bol Mesiášom (novým Adamom), nedokázal naplniť svoje poslanie na zemi (mal sa 
zosobášiť s novou Evou a splodiť s ňou deti oslobodené od poškvrny dedičného 
hriechu). Preto Boh musel poslať nového, druhého Mesiáša, ktorý dovedie Božie 
dielo do konca. Stal sa ním San Mjung Mun; novou Evou zase jeho žena (už dru-
há; podľa niektorých prameňov dokonca až štvrtá – pozn. red.) – Hak Ča Han. Pod-
ľa munistov práve skrze vieru v ich božské poslanie dochádza k zmiereniu človeka 
s Bohom.23 Sám Mun sa pokladá za zakladateľa nového spoločenstva bez hriechu 
a jeho členmi môžu byť novomanželia, ktorí dostali jeho požehnanie na hromad-
nom sobášnom obrade.

Munova sekta oficiálne hlása i celkové zotieranie všetkých bariér medzi rasami, 
kultúrami a náboženstvami. Má však nielen duchovné ciele, ale i naskrze svetské. 
Už mnoho rokov je Cirkev zjednotenia vlastníkom niekoľkých titulov americkej tla-
če (napr. The Washington Times, The York City Tribune), vlastní dve univerzity (Sung 
Wha University v Soule a University of Brodgeport v štáte Connecticut), futbalový 
oddiel v Južnej Kórei, sieť čajových, ale aj mnohých iných podnikov prinášajúcich 
Munovi mnohomiliónové zisky. K tomu treba pridať poberanie 10 % príjmov od 
každého svojho stúpenca, ako aj skutočnosť, že jeho veriaci pracujú vo fabrikách 
patriacich sekte zadarmo.24
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vzbúreného hierarchu do svetského 
stavu. Avšak ako uvažovali niektorí, ar-
cibiskup Milingo je už de facto v stave 
exkomunikácie, čo presne definuje Kó-
dex kánonického práva v kánone 1364: 
„odpadlík od viery, heretik alebo schiz-
matik podlieha exkomunikácii zaväzu-
júcej mocou samotného zákona, pri za-
chovaní ustanovenia kánonu 194, § 1, 
č. 2; duchovný môže byť okrem toho 
potrestaný trestami, ktoré sa uvádzajú 
v kánone 1336, § 1, č. 1, 2 a 3“.

Spojenie s Munovou sektou, ako aj 
vyhlásenie návratu k „žene“, s ktorou 
sa zosobášil, spadajú tiež pod reštrik-
ciu kánonu 194: „mocou samotného zá-
kona bude vylúčený z cirkevného úra-

du (ten): kto bol zbavený duchovného 
stavu; kto verejne odstúpil od katolíc-
kej viery alebo spoločenstva s Cirkvou, 
a tiež duchovný, ktorý sa pokúsil uzav-
rieť manželstvo, hoci len civilné“. Hrozia 
mu aj kajúcne tresty, o ktorých sa hovo-
rí v kánone 1336: „tresty kajúcne, kto-
ré môžu zaväzovať páchateľa buď trva-
le, alebo na čas určený, resp. neurčený, 
okrem iných, eventuálne ustanovených 
zákonom, sú nasledujúce: zákaz alebo 
príkaz prebývania na stanovenom mies-
te alebo teritóriu; zbavenie moci, úradu, 
práva, privilégia, právomoci, milosti, ti-
tulu, vyznamenania, dokonca aj čestné-
ho; zákaz využívať to, čo bolo vymeno-
vané v bode č. 2, alebo zákaz používať 
to na stanovenom mieste či mimo sta-
noveného miesta; zákazy tohto druhu 
nikdy nepodliehajú neplatnosti“.22

Vo Vatikáne nikto vážne neberie Mi-
lingovo vyhlásenie o „mierovom“ spo-
lunažívaní s Katolíckou cirkvou, kto-
rej vzbúrený biskup túži pomôcť len 
v zrieknutí sa celibátu. Tým skôr, že ži-
vot dopísal ďalšiu kapitolu. Konkrétne 
ide o to, že totiž v septembri minulé-
ho roka Benedikt XVI. definitívne uvalil 
exkomunikáciu na arcibiskupa za to, že 
vysvätil za biskupov štyroch ženatých 
kňazov. „Apoštolská stolica s veľkým ne-
pokojom sledovala činnosť vykonáva-
nú Emmanuelom Milingom, ktorý za-
ložením spoločenstva ženatých kňazov 
zasieva rozkol a chaos medzi veriacich,“ 
vyhlásil Vatikán, zdôvodňujúc tak Milin-
govu exkomunikáciu.       
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Kód arcibiskupa Milinga?

O osobu a činnosť arcibiskupa Mi-
linga prejavil nedávno záujem tiež
Dan Brown – kontroverzný autor 
kníh Anjeli a démoni a Da Vinciho 
kód. Na vlne „popularity“ emerit-
ného hierarchu chce Brown napí-
sať ďalšiu knihu, tentoraz o exorcis-
toch, a Milinga prizýva k spolupráci. 
Arcibiskup z Afriky môže byť v tejto 
oblasti cenným zdrojom informácií. 
Podľa mienky vatikanistu z talian-
skeho denníka Il Giornale, Andrea 
Tornielliho, v Anjeloch a démonoch 
Dan Brown prejavil značnú nezna-
losť tejto témy a informácie pochá-
dzajúce od vzbúreného hierarchu 
mu takisto môžu pomôcť aj pri na-
písaní filmového scenára hodného 
svojej povesti.25
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Po ukrižovaní, podľa  legendy,  Ježiš odi-
šiel do Indie, kde ako približne 80-roč-
ný starček zomrel prirodzenou smrťou.
Oba tieto varianty upútali dekristianizo-
vané intelektuálne kruhy západnej civi-
lizácie. Svojou podstatou spadajú do 
kontextu akejsi postmodernej apokryf-
nej literatúry, na pôde ktorej neskôr 
vznikli diela ako Sixtínske sprisahanie, 
Svätá krv a svätý grál, Da Vinciho kód a i.

Jeden z populárnejších „zaručených 
zdrojov“ je i publikácia La Vie inconnue 
de Jésus Christ (Neznámy život Ježiša 
Krista)1 s podtitulom Tibetské rozprá-
vanie, ktorá znepokojila tak cirkevné,

ako aj necirkevné intelektuálne kruhy 
Európy. Po jej prvom vydaní roku 1894 
v Paríži nasledovali viaceré francúzske, 
neskôr i nemecké, anglické, talianske a
dánske vydania.

Autorom publikácie bol istý ruský 
poddaný Nikolaj Alexandrovič Notovič, 
o ktorom máme len veľmi hmlisté in-
formácie. Vieme o ňom, že bol druhým 
synom rabína v Kerči na Krymskom pol-
ostrove. Pravdepodobne získal dobré 
vzdelanie, lebo neskôr navštevoval uni-
verzitu v Sankt Peterburgu, kde študo-
val zvlášť históriu. V mladosti sa zúčast-
nil na ťažení Srbov proti Turkom (1876) 

 Žil JežišŽil JežišŽil Ježiš v Indii? já
n 

ša
finV súčasnosti mnohé kulty, naj-

mä východnej proveniencie, 
rozširujú fámy o Kristovom pôso-
bení v Indii, odvolávajúc sa pritom 
na rôzne „historické“ pramene. 
Príbehy, ktoré Ježišov život v tejto 
orientálnej krajine vykresľujú čas-
to veľmi farbisto, existujú v dvoch 
verziách: jedna tvrdí, že tam bol 
v čase medzi 12. až 30. rokom
života, teda v období, o ktorom 
evanjeliá mlčia, druhá zasa hlása, 
že sa Kristus pomocou istého
druhu nápoja, podobného haome, 
dostal do stavu blízkemu klinickej 
smrti, čo mu údajne umožnilo
prežiť ukrižovanie.
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a krátko nato na rusko-tureckej vojne 
(1877 – 1878). Notovič sa v armáde an-
gažoval pravdepodobne aj počas svoj-
ho štúdia, pretože Frankfurter Zeitung 
z 23. júna 1894 v malej poznámke kon-
štatuje, že bol „kozáckym dôstojníkom“. 
Štúdium dejín ho zrejme nadchlo pre 
všeslovanskú myšlienku. Pozornosť ve-
noval najmä vplyvu Ruska na svetové 
dianie. Nikolaj, tak ako jeho brat Osip, 

pravdepodobne prijal pravoslávie, pre-
tože vo francúzskom denníku La Paix 
sa verejne prihlásil k ortodoxnej cirkvi. 
Roku 1887 sa v Paríži objavila prvá No-
tovičova významnejšia publikácia, fran-
cúzsky preklad diela ruského generála, 
ktorý vyjadroval nadšenie pre ideu rus-
ko-francúzskeho spojenectva.

O Notovičovi je tiež známe, že spo-
lupracoval s pravicovo orientovanými 
novinami (napr. Novoje vremja, Graž-
danin), viedol rôzne akciové obchodné 
spoločnosti a plnil i akési osobité po-
slanie v krajinách Orientu, ktoré malo
napomôcť práve rusko-francúzske zblí-
ženie. Napriek všetkým politickým a no-
vinárskym aktivitám sa nepovažoval za
politického aktéra, skôr za geografa a
bádateľa. V rozsiahlej biografii píše, že 
„už tridsať rokov spamäti rysuje mapy 
celého sveta s najmenšími detailmi“. Za-
ujímavý je aj fakt, že bol 2. júna 1899 
prijatý do renomovanej Société d´His-
toire Diplomatique, ktorú tvorili vyso-
kopostavení diplomati a historici, vráta-
ne členov rodiny Rothschildovcov.

Na začiatku osemdesiatych rokov 
19. storočia sa Notovič – ako sám tvrdí 
– po tom, čo prešiel celú Európu, roz-
hodol v rokoch 1883 až 1888 podnik-
núť dlhé putovanie po Turecku, Egypte, 

Strednej Ázii, Afganistane, Iráne a Indii. 
V tom období bol dopisovateľom no-
vín Novoje vremja a jeho cesty ho vte-
dy skutočne zaviedli na Balkán, Kaukaz, 
do Strednej Ázie a Perzie. Pri tejto prí-
ležitosti sa údajne stretol aj s neskor-
ším kardinálom Alojzom Rotellim (1833 
– 1891), ktorý bol od januára 1883 až 
do mája 1887 apoštolským legátom 
v Istanbule.

Podrobný opis Notovičovho putova-
nia nájdeme v jeho autobiografii: ako 
šiel po hornom toku Indusu do Iškaru, 
zišiel do Kargile, Ladaku a západného 
Tibetu pri Pančonskom jazere, prešiel 
Čeng Čen Mo a Gogrský priesmyk, len-
že keď na neho zaútočili karavančiko-
via, vrátil sa do Ladaku. Odtiaľ vystúpil 
do Šubri a zdolal ťažkú púť cez Saser-
-Pas, pričom spadol z koňa a úplne sa 
dokaličil, čo ho zbavilo možnosti prejsť
cez pohorie Karakoram. Okolnosti No-
tovičovej púte sú spresnené aj v jeho 
liste z 10. decembra 1887, ktorý z Kará-
čí adresoval svojmu šéfovi A. Suvorino-
vi. Okrem iného sa v ňom dozvedáme, 
že podnikol cestu do Himalájí z indic-
kej strany, prešiel celý Kašmír a Ladak,
no v Tibete nemal šťastie: napadli ho
tamojší obyvatelia v Čen Čeng Mo a 
dvakrát spadol z koňa na strmom sva-
hu, pričom si zranil pravú nohu. To ho 
zbrzdilo až natoľko, že bol nútený vrá-
tiť sa cez Perziu späť do Ruska.

Záhadné rukopisy
o prorokovi Issovi

Vráťme sa však k Notovičovmu pôso-
beniu v Ladaku. V čase svojho puto-
vania sa od lámu jedného z kláštorov 
dozvedel, že v lhaských archívoch sa 
nachádzajú texty vzťahujúce sa na Ježi-
ša Krista. Keď si totiž Notovič pri onom 
nešťastnom páde zlomil nohu pod ko-
lenom, dostal sa do známeho ladacké-
ho kláštora Hemis, kde strávil určitý čas 
ako pacient. Tu sa mu z kláštornej kniž-
nice podarilo získať dva rukopisy obsa-
hujúce svedectvá o Ježišovi – prorokovi
Issovi. Rukopisy pozostávali z rozličných
textov preložených do tibetského jazy-
ka z jazyka pálí (jazyka posvätných bud-
histických textov). Údajne to boli kópie
z lhaských originálov prevezených z In-
die a Nepálu okolo roku 200. Roztrú-
sené svedectvá z rukopisov Notovič a
láma zozbierali a potom zložili do jed-
ného celku.

O čom vlastne hovorí Notovičom 
publikovaný život svätého Issa – „naj-
lepšieho zo synov ľudských“? V úvo-
de spisu sa zo slov trhovníkov žijúcich 
v Palestíne odhaľujú jednotlivé udalos-
ti a epizódy z biblickej histórie, počí-
najúc zajatím v Egypte, no s istými od-
chýlkami od kánonickej tradície. Tak 
napríklad Mojžiša (v rukopise Mossa) 
tu nazývajú synom egyptského faraó-
na. Ďalej sa krátko hovorí o rímskom 
anektovaní Palestíny, zanevrení jej oby-
vateľov na pravého Boha, a nakoniec 
o narodení Issu (Ježiša), do ktorého sa 
podľa legendy vtelil Večný Duch, aby 
prinavrátil ľudí na cestu pravdy. No keď 
Issa dovŕšil trinásť rokov a mal sa ože-
niť, „tajne opustil rodičovský dom, ušiel 
z Jeruzalema a spolu s kupcami sa vy-
bral k rieke Indus, aby sa zdokonaľoval 
v Božom slove a študoval zákony veľké-
ho Budhu“.2

Legenda ďalej pokračuje opisom 
putovania Issu po brehoch Indusu: Keď
putoval po krajine Pandžáb a Rádžpu-
tán, stúpenci boha Djausa ho prosili,
aby sa usídlil medzi nimi. No on ich o-
pustil a zastavil sa v Djagernate, v kra-
jine Orsis, kde sú uložené smrteľné
pozostatky Viassu – Krišnu. Žreci Brah-
mu ho naučili čítať a rozumieť posvät-
ným Védam, liečiť modlitbami, vyháňať
z človeka zlého ducha a tiež iné prak-
tiky. V Džaggernate, Rodžagriche a Be-
nárese údajne strávil šesť rokov.

Potom nasleduje zaujímavá správa
o tom, že Issa kázal medzi nižšími kasta-
mi – roľníkmi a obchodníkmi (vaišjav-
mi) a robotníkmi (šúdrami). Navyše sa 
vyjadroval proti spoločensky vyššie po-
staveným kastám – kňazom a učiteľom 
(brahmanom) a vládcom, bojovníkom 
(kšatrijom). Hovoril, že „Boh Otec nero-
bí rozdiel medzi svojimi deťmi, ktoré sú 
mu rovnako drahé“.

Issa sa vo svojej kázni neobmedzil 
iba na kázanie o zodpovednosti ľudí 
pred Bohom, ale vystúpil aj proti naj-
vyššej svätyni hinduizmu. Odvrhoval to-
tiž božský pôvod Véd a Purán, odmietal 
Trimurti (hinduistickú Trojicu) a vtelenie 
Parabrahmu do Višnu, Šivu a iných bo-
hov, brániac princíp monoteizmu, teda 
jednobožstva. Rázne vystupoval i proti 
zbožšťovaniu zvierat a modiel, ako aj 
proti krvavým ľudským obetiam súvi-
siacim zrejme s kultom bohyne Durgy.

Zmienil sa aj o odmene či odplate: 
„Aby človek ulahodil kameňom a ko-

Nikolaj Alexandrovič Notovič
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vom, prináša ako obetu ľudí, v ktorých 
prebýva čiastočka Najvyššieho Ducha. 
Ponižuje pracujúcich v pote tváre, aby 
získal milosť darmožráča rozkošne se-
diaceho za preplneným stolom. Tí, ktorí 
zbavujú svojich bratov božskej blaže-
nosti, budú jej i sami zbavení, a brah-
mani i kšatrijovia sa stanú šúdrami šú-
drov, s ktorými sa Predvečný bude vždy 
nachádzať, pretože v deň Posledného 
súdu šúdrom i vaišjom sa odpustí pre 
ich neznalosť. Naopak, Boh svojím hne-
vom prísne potrestá tých, ktorí si nad 
Ním prisvojili práva. (…) Nepovažujte
samých seba za vždy spravodlivých a
neponižujte svojho blížneho. Pomáhaj-
te biednym, podopierajte slabých, nech
by to bol ktokoľvek, nečiňte mu zlo, 
neprajte si to, čo nemáte a čo vidíte 
u iných.“

Z uvedeného je zrejmé, že máme 
dočinenia so silno etickým elementom 
kresťanstva. Keď sa brahmani a kšatri-
jovia dozvedeli o jeho učení, rozhod-
li sa Issu zabiť. No ako to Notovič far-
bisto opisuje, vďaka varovaniu šúdrov 
ušiel a usídlil sa „v krajine Gautamidov, 
kde sa narodil veľký Budha Šakja Múni, 
uprostred národa, ktorý sa klaňal jedi-
nému a najveľkolepejšiemu Brahmovi“ 
(v Nepále). Naučil sa jazyk pálí a šesť 
rokov sa oboznamoval s budhistický-
mi sútrami. Potom „Issa, ktorého Budha 
vybral, aby rozširoval jeho sväté slovo“, 
zostúpil z Himalájí do doliny Radžputa-

na „a nasmeroval sa na západ, rozlič-
ným národom hlásajúc o najvyššej do-
konalosti človeka“. Učil, že činiť dobro 
svojmu blížnemu je Bohu najmilšie die-
lo a že človek má uctievať jediného ne-
viditeľného Boha a nie jeho ľuďmi vy-
tvorené podoby a bájne vtelenia.

Issa takisto odvrhoval ideu prevte-
ľovania duší (reinkarnáciu) hovoriac, že 
Boh „nikdy neponíži svoje dieťa donu-
cujúc jeho dušu presťahovať sa ako do 
očistca do tela zvieraťa“. Nakoniec učil, 
že je potrebné bezprostredne sa obra-
cať k Bohu, obchádzajúc žrecov, od „kto-
rých sa nebo odvrátilo“ a nevykonávať 
už dávno mŕtve obrady. Z toho možno 
konštatovať, že jeho učenie je pomer-
ne odvážne nielen vo vzťahu kresťan-
stva k brahmanizmu, ale, a to obzvlášť, 
i vo vzťahu k budhizmu.

Ako žreci videli úspech Issovho uče-
nia, pristúpili k nemu s odvekou požia-
davkou, aby vykonal zázraky. On ale na 
to odpovedal, že „zázraky nášho Boha 
sa začali prejavovať od prvého dňa, ako 
bol stvorený svet; kto ich nevidí, ten je 
zbavený jedného z najlepších darov 
v živote“. Potom žrecom pohrozil, že 
hnev Boží nie je ani tak nasmerovaný 
proti modlám a posvätným zvieratám, 
ako proti tým, ktorí organizujú modlo-
služobníctvo. No tým, čo upadnú do 
bludu, ale inak žijú cnostným životom, 
Boh odpustí. „Vidiac bezmocnosť svo-
jich žrecov pohania uverili Issovým slo-

vám a v strachu pred Božím hnevom 
rozbili svoje modly na kúsky. Žreci, za-
chraňujúc sa pred pomstou národa, 
utiekli.“

Toto miesto rukopisu, ako aj pasáž 
o prevteľovaní duší sú svojím duchom 
a terminológiou prakticky úplne kres-
ťanské a vyvolávajú tak dojem neskor-
šej interpolácie, podľa niektorých báda-
teľov nestoriánskeho pôvodu. Avšak na 
inom mieste Issa vystúpil proti zabíja-
niu zvierat, v čom je zasa citeľné prepo-
jenie s budhizmom. Kázal proti zlodej-
stvu, klamstvu, mravnému rozvratu a
hovoril: „Dosiahnete blaženosť nielen 
tým, že budete samých seba očisťovať, 
ale i tým, že druhých budete viesť na ces-
te, ktorá im pomôže získať prvotnú do-
konalosť“ (por. pojem bódhisattva v ma-
hájánovom budhizme – pozn. autora).

Keď Issa prišiel do Perzie a s úspe-
chom tam kázal, zajali ho a priviedli 
k najvyššiemu kňazovi zarathuštrovcov.
Na jeho otázku, ako môže hovoriť o
akomsi novom bohu, Issa odpovedal, 
že on hovorí o predvečnom Bohu a že 
mnohých jeho učenie oslovilo. Pritom 
rázne vystúpil proti relígii zarathuštriz-
mu: „Večná bytosť odpovedala vášmu 
národu mojimi ústami: «Neklaňajte sa 
slnku; je iba časťou sveta, ktorú som 
stvoril pre človeka.» Namietal aj proti 
inštitútu kňazstva v prospech „prirodze-
ného zákona“, ktorý bol daný Bohom 
pre ľudí a dodal: „Večný Duch – to je du-

Mapa údajneho Ježišovho putovania z Jeruzalema do Indie
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ša všetkého oduševneného, a vy pácha-
te ťažký hriech, keď Ho rozdeľujete na 
Ducha Zla a Ducha Dobra, pretože On 
je výlučne iba Duchom Dobra.“ Vypoču-
júc si ho vyviedli žreci Issu v noci z mes-
ta a zanechali ho na ceste v nádeji, že 
sa stane ľahkou korisťou divých zvierat, 
no on sa ako 29-ročný šťastne a v zdraví 
dostal do Palestíny.

Doposiaľ Notovičov rukopis vytvá-
ra dojem, že bol napísaný s poznaním 
historického kontextu. Predovšetkým 
v ňom vidíme konkrétne pomenova-
né a čiastočne i charakterizované šty-
ri hlavné náboženstvá Orientu s istou, 
hoci veľmi stručnou kritikou, ktorá je 
obzvlášť zaujímavá v časti týkajúcej sa 
brahmanizmu a zarathuštrizmu. Avšak 
ďalej sa rozprávanie silno odkláňa od 
evanjeliových faktov a podania, dokon-
ca je s nimi v príkrom rozpore. Podľa ti-
betského rozprávania to bol Pontský Pi-
lát, kto nariadil, aby Issu zajali a vydali 
ho na súd kňazom a farizejom. No tí, vi-
diac v charaktere jeho učenia patriotic-
ký zámer, ho odmietli súdiť, tým skôr, že 
učil, že „človek by nemal žiaden úžitok 
z búrenia sa proti pozemskej moci, pre-
tože jedna vláda strieda druhú“. Okrem 
toho potvrdil svoju vernosť jedinému 
Bohu a nasledoval Mojžišove zákony.

Oslobodený prorok Issa pokračoval
vo svojom učení. V ňom je zaujímavé
najmä jedno miesto, ktoré nemá pa-
ralelu v evanjeliách, no preplieta sa
s kultom Veľkej Matky rozšírenom 
v mnohých krajinách Orientu: „Uctie-
vajte ženu,“ hovorí Issa, „matku vesmíru 
(univerza), v nej spočíva všetka prav-
da Božieho stvorenia. Ona je základom 
všetkého dobrého a nádherného, ona 
je prameňom života a smrti“ atď.

Takto Issa učil tri roky. No Pilátovi 
sluhovia neustále sliedili za ním. Na-
koniec ho obvinili a zavreli do väzenia, 
kde ho mučili. Kňazi však prišli k Pilá-
tovi prosiac, aby ho oslobodil, lebo sa 
blíži sviatok. Bol zorganizovaný súd, na 
ktorom Issa dokázal, že oslavoval iba 
Nebeského Kráľa. Pilát ho vyhlásil za 
vinného, no kňazi si umyli ruky – pres-
ne opačne, ako je to v kánonických, ba 
i nekánonických evanjeliách. Issa bol 
ukrižovaný a jeho telo vydali príbuz-
ným, no neskôr zmizlo. Učeníci svätého 
Issu sa „rozišli do všetkých krajín a uči-
li pohanov, že musia zanechať hrubé 
poblúdenie a premýšľať nad spásou 
svojej duše a nad plnou blaženosťou, 

ktorá čaká ľudí v nehmotnom svete pl-
nom žiarivosti, kde v pokoji a vo všetkej 
čistote prebýva v dokonalej veľkolepos-
ti Veľký Stvoriteľ“.

Pochybný pôvod a kritika

Toľko stručný prierez Notovičovou kni-
hou, ktorá zďaleka nebola prvým poku-
som spojiť pôvod kresťanstva s budhiz-
mom a hinduizmom. Ešte v 18. storočí 
sa v časopise Asiatic Researches objavili 
state Angličana Wilforda, kde operoval 
akýmisi indickými textami obsahujúci-
mi nielen biblické správy, ale i grécku 
mytológiu. Dokonca známy francúzsky 
spisovateľ Louis Jacquelin, ktorý veľa 
rokov strávil v Indii, vystúpil v sedemde-
siatych rokoch 19. storočia s teóriou, že 
pôvod kresťanstva je v brahmanizme, 
pričom Krista spájal s Krišnom. (Dnes 
túto dvojitú totožnosť s obľubou hlá-
sajú napr. stúpenci hnutia Hare Krišna.)

Notovičovu publikáciu bezprostred-
ne predchádzalo tiež dielo cejlónskeho
učenca Subhadu, ktoré vyšlo v Lipsku
roku 1888 pod názvom Budhistický ka-
techizmus pre uvedenie do učenia Bud-
hu Gautamu. Subhada sa v ňom odvo-
láva na fakt, že ešte v 1. storočí pred
Kr. žili v baktrijskej Alexandrii budhis-
ti, pričom za veľmi pravdepodobné po-
važuje, že Issa v čase medzi 12. až 30.
rokom života „bol žiakom budhistic-
kých mníchov a od nich si osvojil du-
chovnú múdrosť, ktorú neskôr zvesto-
val svojmu národu“.3

Tieto precedensy vzplanuli vďaka 
polemike, ktorú vyvolalo práve publi-
kovanie Notovičovej knihy. Podľa jeho 
slov (v predhovore) on sám zoznámil 
s ním nájdeným rukopisom kyjevské-
ho metropolitu Platóna a tiež niekto-
rých kardinálov v Ríme a Paríži, no tí ho, 
pozerajúc sa naň so záujmom, napriek 
tomu neradili publikovať. Neskôr sa ob-
rátil na známeho hebraistu, znalca a kri-
tika raného kresťanstva Ernsta Renana, 
ktorý údajne chcel o ňom spracovať re-
ferát, no zomrel skôr, ako to stihol uro-
biť. A ruská duchovná cenzúra nedo-
volila knihu uverejniť. Preto bolo prvé 
vydanie Notovičovej knihy publikova-
né v Paríži. Následne ho však množstvo 
učencov a cirkevných činiteľov podro-
bilo ostrej kritike. V Rusku najviac upú-
tala kritická štúdia T. Butkeviča, ktorý 
solidarizujúc so svojimi európskymi kri-
tikmi trval na lživosti Tibetského roz-

právania, a to najmä preto, lebo pred-
kladá racionalistické chápanie evanjelia
odstraňujúc z neho element zázračnos-
ti. Navyše za autora legendy považoval 
samého Notoviča.

Nielen v ranokresťanskej histórii sa 
o Kristovom živote v Indii medzi jeho 
12. a 30. rokom nedočítame v žiadnom 
z relevantných dokumentov a diel ani 
slovo, pričom je jedno, či ide o káno-
nickú alebo apokryfnú literatúru. Ba ani 
významné objavy 20. storočia, ako je 
nájdenie gnostických rukopisov v Nag 
Hammadí v Egypte či kumránskych 
zvitkov pri Mŕtvom mori, toto tvrdenie 
ani trochu nepodporuje. Aj preto dnes 
Notovičov spis väčšina serióznych bá-
dateľov považuje za apokryfný, pričom
pôvod jeho jadra, ktorý tvorí tzv. Tibet-
ské evanjelium, kladie sovietska orienta-
listka B. Šarevská do stredoveku. V tom-
to apokryfe existujúcom v niekoľkých 
variantoch sú spojené nestoriánske 
legendy, moslimské vplyvy a taktiež –
ako sa zdá – od indického panovníka 
Akbara (1542 – 1605) tiahnuca sa ten-
dencia syntetizovať kresťanstvo, islam 
a indické relígie. Apokryf obsahuje ve-
ľa anachronizmov a najčastejšie ho po-
užívali stúpenci okultného výkladu Bib-
lie a teozofi.

Fantázie o prebývaní Krista v Indii
do historických faktov – prirodzene vy-
fabrikovaných a falzifikovaných – for-
muje ako jeden z prvých zakladateľ 
moslimskej sekty Achmadia Mirza Gu-
lam Ahmad Kadian (1835 – 1908). Ten 
v roku 1889 začal rozširovať legendu 
o tom, že Kristus po ukrižovaní ušiel 
do Kašmíru, kde o niekoľko desaťročí 
neskôr pokojne zomrel. Odvolávajúc 
sa na apokryfnú predpoveď proroka 
Mohameda o tom, že v každom storo-
čí sa objaví nový prorok (nabí) zistil, že 
on sám je taký prorok. K nim pripočítal 
i Ježiša Krista, Rámu a Krišnu a Bibliu, 
Bhagavadgítu a Rámajánu vyhlásil za 
posvätné knihy. Seba považoval nielen 
za proroka, ale i za Mesiáša kresťanov 
a avatára (vtelenie) Krišnu.4 Podľa Ka-
dianových slov očakávať druhý príchod 
Krista je nezmyselné: Kristus nebol 
vzkriesený, zomrel raz a navždy a bib-
lické proroctvá hovoriace o kráľovstve 
Krista a príchode Mesiáša sa nevzťahu-
jú na Ježiša z Nazaretu, ale na Mirzu Gu-
lama Ahmada, teda na neho samého.

Nezávisle od Kadiana vyšiel neskôr 
so svojou zaujímavejšou, prepracova-
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nejšou, a hlavne podrobnejšou verziou 
Nikolaj Notovič, ktorého vplyv bol pri-
tom oveľa väčší už len tým, že jeho le-
genda vyšla vo Francúzsku, dočkala sa 
prekladov do ďalších európskych jazy-
kov a prichádzali s ňou do styku ľudia 
rôznej profesie a vzdelanostnej úrov-
ne. Napriek tomu, že Notovič sám ne-
poznal sanskrit, pálí, dokonca ani tibet-
ský jazyk a podľa jeho vlastných slov 
rozprávanie o Kristovi zapísal s pomo-
cou tlmočníka, vypracoval kompozíciu 
neuveriteľného textu. Podľa slov V. A. 
Koževnikova ho za to „postihol prísny, 
ale celkom zaslúžený trest zo strany u-
čenej kritiky“.5

No napriek tomu, že na Notovičovu 
knihu a okolnosti jej objavenia ešte za-
čiatkom 20. storočia poukázali ako na 
výmysel, hoci orientalisti a indológovia 
tieto neuveriteľné správy ďalej vedec-
ky neskúmali, nepripisujúc im iný ako 
fiktívno-literárny význam, prostoduchí
ľudia ich s okultnou predstavivosťou
zobrali ako nespochybniteľný fakt. Aj 
vďaka nim okúzlenie z nich dodnes ne-
skončilo a predstavitelia viacerých sú-
časných siekt, najmä východnej prove-
niencie, ich naďalej rozširujú ako jeden 
zo svojich prioritných misijných argu-
mentov poukazujúcich na spriaznenosť 
Krista s hinduizmom, resp. budhizmom 
či inými východnými náukami.

Na záver si však položme ešte jednu 
závažnú otázku: Je vôbec Notovič sku-
točným autorom tibetského rozpráva-
nia? Ak by sme porovnávali tento text 
s jeho dielami, ktoré napísal v typicky 
novodobom duchu, no popravde nevy-
nikajú prílišnou erudíciou, potom mož-
no s veľkou pravdepodobnosťou tvrdiť, 
že on skutočným autorom nemôže byť, 
dokonca ani len osobou, ktorá podľa 
prameňov text zostavila. Notovič mo-
hol poslúžiť iba ako pedagogický člá-
nok v tomto reťazci. Avšak pre koho? 
Akým tajomným cieľom tibetských žre-
cov mohol prospieť podobný falzifikát?

K akým praktickým dôsledkom by 
mohlo priviesť ustanovenie historické-
ho spojenia kresťanstva s náboženstva-
mi centrálnej Ázie? Veď z misionárske-
ho aspektu šírenia východných učení 
na Západ to skutočne mohlo byť veľmi 
prospešné. Na druhej strane európski 
kritici prišli k záveru, že tibetskí žreci, 
brániaci prenikaniu kresťanstva na Vý-
chod, v podstate iba poplietli nevzde-
laného a dôverčivého Notoviča.

Záver

Naším cieľom nebol podrobný rozbor 
a kritika tzv. tibetskej legendy, čo by si 
vyžadovalo oveľa viac priestoru. Nemys-
lím si ani, že tých, ktorí sú presvedčení 
o svojej pravde – teda, že Ježiš žil v In-
dii a Tibete, uvedené fakty presvedčia 
a obrátia. Burina rozličných religióznych 
doktrín preniká tak hlboko do ľudskej 
duše, že vyplieť sa dá len veľmi ťažko.

V súčasnosti pomerne rozšírená le-
genda o Kristovi v Indii však nemôže
zostať nepovšimnutá. Teológovia, orien-
talisti ani historici nemôžu ignorovať 
fakt, že Tibetské rozprávanie sa stalo 
súčasťou akejsi historickej pamäte. Ho-
ci sa súčasná orientalistika venuje iným 
témam, niektorí intelektuáli volajú po 
tom, aby aspoň objasnila, ak nevyrie-
šila tajomstvo záhadných tibetských 
rukopisov. Domnievajú sa pritom, že 
bádanie podobného druhu by mohlo 
„odhaliť hlbokú genetickú spojitosť 
medzi náboženstvami Západu a Vý-
chodu. Čo by zasa poskytlo možnosť 
novým spôsobom sa pozrieť i na otáz-
ku týkajúcu sa vzájomného vzťahu a  
pôsobenia týchto veličín, ktoré sa kvô-
li inercii naďalej považujú za historicky 
väčšmi izolované, než to bolo v skutoč-
nosti.“6

Mohlo by sa zdať, že apokryf, vo 
svojich detailoch taký fantazijný, môže 
sotva vzbudzovať dôveru k tomu, čo sa 
v ňom javí ako podstatné. Jeho ústred-
nou tézou je totiž tvrdenie, že Ježiš žil 
v Indii. Napriek tomu je veľa takých, 
ktorí tejto téze veria, aj keby mali za-
ujať pozíciu „verím, lebo je to absurd-
né“: „Nepochybujem,“ napísala Helena 
Rerichová, „lepšie povedané viem, že 
Kristus bol v Indii, no učenci – orienta-
listi, podporovaní predstaviteľmi cirkvi, 
túto možnosť zúrivo odmietajú.“7

Apropo, Rerichová svoje znalosti ne-
získala ani v indických archívoch, ako 
údajne iná slávna ruská Helena, pani 
Blavatská, ani v európskych orientál-
nych archívoch, ale na špiritistických se-
ansách, kde sa jej zjavili „vládcovia šam-
baly“.8 Je zaujímavé, že inak skutočne 
mimoriadne vzdelanej Rerichovej pri-
tom neprekážajú v Notovičovom diele 
prítomné zjavné nezrovnalosti nielen 
s kánonickými evanjeliovými textami, 
ale ani tie, ktoré sa týkajú Issových pou-
čení. A takisto nevidí, a možno ani ne-

chce vidieť, že vykazujú známky od-
chýlok aj od náuk orientálnych guru a
mahátmov.

Propaganda sa však vedie takým 
opojným spôsobom, že nijaké kritic-
ké názory nemajú dovolené existovať. 
Nám však nevychádza iný záver, než 
ten, ktorý urobil ešte istý archimandri-
ta Chrisant, že totiž Notovičovo rozprá-
vanie sa napriek všetkým „dôkazom“ 
ukázalo ako ničím nepotvrdené. Nezna-
mená to, že v Ázii nemohli existovať po-
dobné legendy o Kristovi, tie však majú 
skôr folklórny ráz a nepredstavujú nija-
ké dôkazy súvisiace s údajným životom 
Krista v Indii a Tibete. Preto nielen z ci-
tovo-religiózneho hľadiska, ale aj z od-
borného nám nezostáva iné, ako sú-
hlasiť so slovami L. V. Mitrochina, ktorý 
napísal, že „základná slabosť publikácie 
N. Notoviča a mnohých nasledujúcich 
autorov je obsiahnutá v tom, že nikto 
z nich nedisponuje dokumentmi, kto-
ré by potvrdzovali ich verziu. Pátranie 
mnohých bádateľov v kláštore Hemis 
v Ladaku neprinieslo výsledky.“9             

Foto: archív

Poznámky:
1 La Vie inconnue de Jésus Christ (Neznámy ži-

vot Ježiša Krista). Paul Ollendorf, Paríž 1894
2 Neznámy život Ježiša Krista. Tibetské rozprá-

vanie (ruský preklad). Sankt Peterburg 1910,
s. 19 – 31. Z tohto diela sú – ak nie je uvede-
né inak – prevzaté i ďalšie citácie.

3 Koževnikov, V. A.: Buddizm v sravneniji s chris-
tijanstvom (Budhizmus v porovnaní s kres-
ťanstvom). St. Peterburg 1916, s. 18. V tejto 
publikácii je daný aj súhrn viacerých zhod-
ných verzií.

4 Klujev, B. I.: Relígia a konflikt v Indii. Inštitút 
orientalistiky Ruskej akadémie vied, Moskva 
2002, s. 169

5 Koževnikov, V. A.: c. d., s. 18
6 Kersten, H.: Ježiš žil v Indii, Praha 1996, s. 24 

– 25
7 Čertkov, L.: Tibetská legenda o Kristovi. In: An-

tologia Gnosis, St. Peterburg 1994, s. 134
8 Listy Heleny Rerichovej (1932 – 1955). Novosi-

birsk 1993, s. 265
9 Mitrochin, L. V.: Iisus Christos v Indii, s. 33
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Vznik sekty esénov je spojený s povsta-
ním Machabejcov proti Antiochovi IV. 
Epifanovi. Vtedy časť zbožných Židov 
podporila povstalcov, ale neskôr okla-
maní Machabejcami odvrátili sa od nich 
a vytvorili v judaizme sektu esénov.
Antiochos začal s helenizáciou Židov 
a do jeruzalemskej svätyne voviedol

pohanský kult gréckeho Dia Olympské-
ho, čo podnietilo vznik povstania, na
ktorého čelo sa na počiatku postavil ži-
dovský kňaz Matatiáš. V roku 170 pred
Kr., keď Antiochos IV. vyplienil jeru-
zalemský chrám a nariadil Židom pri-
niesť gréckym bohom obety, Matatiáš 
vlastnoručne zabil Žida, ktorý tak chcel 

 Eséni a kumránske objavy
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Z mapy sveta sa vytratili v pr-
vom storočí po Kristovi. 

Informácie o nich sme mali len 
z historických prameňov. Toto 
všetko sa zmenilo v druhej polo-
vici dvadsiateho storočia, keď sa 
oživil záujem o túto sektu vďaka 
mimoriadnym archeologickým 
nálezom. Eséni – separatistická, 
židovsko-ezoterická kňazská sekta 
očakávajúca skorý koniec časov.
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urobiť. To vyvolalo vlnu nepokojov, kto-
ré vyústili do povstania.

Matatiáš ustanovil svojho syna Júdu 
s prímenom Machabejský za hlavného 
veliteľa povstalcov. (Jeho prímeno mô-
že znamenať podľa niektorých v prekla-
de kladivo.) Júdovi sa medzi rokmi 166 
až 165 pred Kr. podarilo niekoľkokrát 
poraziť početnejšiu Antiochovu armá-
du. V roku 164 Júda triumfálne vstúpil 
do Jeruzalema a bolo vykonané po-
svätenie obnoveného jeruzalemského 
chrámu. Na oslavu tejto udalosti bol 
zavedený židovský sviatok Chanukká 
– Sviatok svetiel. Po roku 152 pred Kr. 
úrad veľkňaza prebral Jonatán Macha-
bejský, Júdov najmladší brat. Ale on 
pochádzal len z kňazského rodu a nie 
z veľkňazského. Toto spôsobilo odde-
lenie časti kňazských kruhov od jeru-
zalemského chrámu a takto sa z nich 
vytvorila separatistická skupina, ktorú 
označujeme ako eséni.

O názve eséni sa vedú debaty. Slo-
vo esén by mohlo byť gréckou tran-
skripciou aramejského slova chasajja
(zbožní). Označenie esén by potom 
zodpovedalo absolútnej forme sub-
stantíva, ktorá aramejsky znie chasen. 
Medzi početnými sebaoznačeniami nie 
je v doteraz známych textoch ani raz 
doložený termín chasaia alebo chasen. 
V esénskych textoch sa sami členovia 
spoločenstva označujú ako „chudobní 
z milosti“, „spoločenstvo chudobných“, 
„chudobní tvojho (Božieho) vykúpenia, 
chudobní duchom“.

Za ich zakladateľa sa považuje Uči-
teľ spravodlivosti, ktorého meno je do-
dnes neznáme. Nevieme o ňom nič isté, 
len to, že bol vplyvným kňazom v jeru-
zalemskom chráme, pravdepodobne zo
sádokovského rodu. Učiteľ spravodli-
vosti založil komunitu ako istý druh 
svätého mesta, Nebeského Jeruzalema 
a opozíciu k chrámovému kultu. Podľa 
esenského komentára proroka Habaku-
ka mu Boh „oznámil všetky tajomstvá 
slov jeho služobníkov, prorokov“. Ako 
vyplýva z kontextu, mali tieto tajom-
stvá v prvom rade eschatologický cha-
rakter. Učiteľ bol pre obec ohlasovate-
ľom blížiaceho sa konca sveta. Iné dve 
židovské náboženské skupiny – farizeji 
a saduceji – Učiteľa spravodlivosti pre-
nasledovali pre jeho odpor k nim a pre 
jeho presvedčenie, že on jediný má 
v rukách absolútnu pravdu a správne 
rozumie Tóre Izraela.

Informácie o esénoch máme pre-
dovšetkým od troch antických autorov: 
Jozefa Flavia, Filóna Alexandrijského 
a Plínia Staršieho. Jozef Flavius istý čas 
aj žil medzi esénmi. O esénoch písali aj 
kresťanskí autori Ján Zlatoústy a Euzé-
bius z Cézarey.

Esénske spoločenstvá sa vytvorili 
v okolí Mŕtveho mora; v blízkosti Da-
masku v Sýrii, v Jeruzaleme a aj v iných 
mestách sa vytvárali uzavreté esénske 
bunky. Jozef Flavius uvádza, že esénov 
mohlo byť okolo 4-tisíc.

Organizácia esénov

V esénskych komunitách existoval is-
tý druh hierarchického usporiadania a
členenia. Najdôležitejší boli kňazi. Svo-
je právomoci mali správcovia, lebo roz-
hodovali o prijímaní nových členov do 
sekty. Jozef Flavius a Plínius opisujú 
esénov ako tých, ktorí sa oslobodili od 
materialistického sveta, zriekli sa po-
hodlia, nadbytku, bohatstva. Mali spo-
ločné vlastníctvo, mnohí sa neženili. Tí, 
ktorí sa chceli oženiť, mohli tak urobiť 
len s povolením predstavených. Ženiť 
sa mohli po dovŕšení dvadsiateho roku. 
Dovolené bolo len manželstvo s jed-
nou ženou, nesmeli sa rozvádzať a do 
manželstva vstupovali z dôvodu, aby 
zachovali rod. Niektorí sa nazdávajú, že
v esénskych komunitách žili tiež ženy, 
ktoré zostali slobodné. Zachovanie ce-
libátu súviselo s odmietaním sexuality 
– telo považovali za zdroj pokušenia. 
Až keď sa zriekli pokušenia, mohli do-
siahnuť stupeň dokonalosti. Vstupom 
medzi esénov sa museli vzdať svojho 
majetku, lebo boli presvedčení, že bo-
hatstvo bráni byť Božím vyvoleným. 
O spoločný majetok sa starali správco-
via a k ich úlohám patrilo rozdávať dary 
chudobným a prijímať hostí. Pracovali 
na poliach a pestovali datľové palmy,
vyrábali datľový med.

Ten, kto chcel vstúpiť medzi esénov, 
najprv jeden rok zostal mimo spoločen-
stva, no mal už záväzok viesť rovnaký 
spôsob života. Dostal už aj biely odev. 
Ak sa osvedčil v sebaovládaní, bol pri-
pustený bližšie a skúmala sa jeho po-
vaha počas dvoch rokov. Ak bol uznaný 
od správcov za schopného, bol prijatý. 
Skôr však, ako by začal spoločne stolo-
vať s ostatnými, musel zložiť náročnú 
prísahu. Kto sa vážne prehrešil, bol zo 
spoločenstva vylúčený.

Eséni žili skromným životom. Jedlo 
pripravovali kňazi a muselo byť rituál-
ne čisté. Stravovali sa spoločne. Pred 
jedením si museli telo umyť studenou 
vodou a obliecť posvätné oblečenie. 
Po očistení sa schádzali do jedálne, 
kde dostali jediné jedlo. Než začali jesť, 
s kňazom sa pomodlili. Počas jedenia 
mlčali, až na záver predniesli ďakovnú 
modlitbu. Esénske stolovanie dýchalo 
atmosférou chrámu. O čistotu sa usilo-
vali dodržiavaním prísnych rituálnych 
predpisov. V zákone čistoty videli usku-
točňovanie čistého života, aj toto bo-
lo dôvodom na oddeľovanie od ostat-
ných, ktorí nepovažovali súbor prísnych 
predpisov čistého života za dôležitý.

Eséni si vytvorili aj svoj vlastný ka-
lendár s 52 týždňami. Na rozdiel od 
ostatných Židov, ktorí sa riadili lunár-
nym kalendárom, používali slnečný. Vo 
svojom kalendári mali iné datovanie 
sviatkov i celú kompozíciu roka.

Autoreflexia

Eséni si boli vedomí, že sú vyvolení, aby 
sa stali Božím ľudom. Sami seba ozna-
čovali za „Izrael, ktorý kráča po ceste 
k dokonalosti“. Boli presvedčení, že oni 
sú tým pravým Izraelom, a preto sfor-
movali izolované spoločenstvá, v kto-
rých rozvíjali svoje učenie a vytvárali 
osobitný sociálny poriadok. Išli až tak 
ďaleko, že seba samých považovali za 
židovský národ, vyvolených a za nimi 
majú kráčať ostatní Židia, ak nechcú 
upadnúť do večného zatratenia. Náro-
kovali si, že sú jediným správnym ná-
boženstvom sveta. Kto neprijal ich vy-
znanie viery, učenie, spôsob života, bol 
v ich očiach navždy zavrhnutý.

Napriek zjavnej izolovanosti sa sekta 
tešila popularite a vzbudzovala rešpekt. 
Eséni sa stránili chrámovej bohoslužby, 
lebo boli presvedčení, že chrám nebol 
postavený náležite. Odmietali chrámo-
vé kňazstvo ako nelegitímne. Hasmo-
neovcov považovali za bezbožných pre 
ich kladný vzťah k bohatstvu. Predpisy 
a výklady Tóry vyhlasovali za neplatné. 
Podporou v ich tendenciách sa stal pro-
rok Izaiáš, ktorý hovorí: „Lebo takto mi 
hovoril Pán mocným zásahom a upra-
voval ma, aby som nešiel cestou tohto 
ľudu“ (Iz 8, 11).

Eséni si vytvorili vlastné sektárske 
predpisy, ktoré sa líšili od židovských 
pravidiel. Prísnejšie zachovávali sobo-



1/2007

28

tu, nosili biele oblečenie. Voči svetu sa 
správali odmietavo. Túžili po zničení 
všetkého. Verili, že Nežidia sú Bohom 
určení na záhubu, a preto ich nenávi-
deli. Verili tiež, že príde vojna, ktorú po-
vedie sám Boh, a v tejto vojne ovládnu 
najprv Izrael a neskôr aj zvyšok sveta. 
Svoju nenávisť však nedávali najavo. 
Nediskutovali o svojich princípoch, svo-
je tajomstvá držali v skrytosti a nesme-
li ich nikomu prezradiť. Preto navonok 
pôsobili priateľsky, ale pre bezbožných 
očakávali strašné Božie tresty. A keďže 
nevedeli, kedy príde súdny deň, svoju 
nádej upierali na budúcnosť. Ich sprá-
vanie bolo takto veľkým pokrytectvom.

Učenie esénov

Základnými rysmi esénskej náuky bo-
lo učenie o predestinácii, dualizmus 
a apokalyptika spojená s vierou v mesiá-
ša. Podstata učenia o predestinácii spo-
číva v tom, že všetko je dopredu Bohom 
určené a nič sa preto nedá zmeniť. Táto 
doktrína poslúžila esénom na to, aby 
seba videli ako Bohom vyvolených. Fa-
rizeji na rozdiel od esénov verili v pro-
zreteľnosť, čo znamenalo, že Boh môže 
meniť svoj zámer.

Podobnou črtou v náuke esénov bol 
dualizmus. Podľa tejto náuky Boh roz-
delil ľudstvo pred stvorením sveta na 
dva protikladné tábory: na synov svetla 
a synov tmy. Z prameňa svetla povstali 
všetky pokolenia synov svetla. Naopak, 
z prameňa tmy všetky pokolenia synov 
tmy. Takto je ľudstvo striktne rozdele-
né na tábor spravodlivých a tábor bez-
božných. Ten, kto bol od stvorenia sve-
ta predurčený, aby bol synom svetla, 
mal byť navždy uchránený od utrpenia 
a hriechu.

Dualizmus sa prejavoval i v duchov-
nom svete. Pod Božou vládou sú aj dva 
anjelské tábory. Existuje duch klam-
stva a duch múdrosti. Na čele duchov 
klamstva stojí duch Beliel, proti nemu 
archanjel Michal. Tieto dva duchovné 
tábory navzájom bojujú vo vojne sy-
nov svetla a synov tmy. Boh dovolil sa-
tanovi, aby škodil spravodlivým i hrieš-
nikom. Spravodlivý sám osebe nehreší. 
Hriech spravodlivého je dôsledok čin-
nosti zlých síl.

Eséni očakávali tri mesiášske posta-
vy, dvoch mesiášov a jedného proro-
ka. Títo spolu so synmi svetla mali mať 
účasť na konečnom Božom víťazstve 

nad zlom. Učenie o dvoch mesiášoch 
opierajú o biblický text v Knihe Nume-
ri: „Hviezda vychádza z Jakuba, žezlo 
sa zdvíha z Izraela“ (Nm 24, 17). Eséni 
spájajú hviezdu s kňazským mesiášom 
a žezlo s dávidovským laickým mesiá-
šom. Kňazský mesiáš je nadradený laic-
kému, tak ako sú nadradení kňazi v kul-
tových veciach nad laikmi. Mesiáš podľa 
nich povstane z vyvoleného národa.

Dávidov mesiáš je bojujúci mesiáš, 
má poraziť nepriateľov Izraela a nastoliť 
spravodlivosť. On je vodca vojska obce, 
lebo kňazi, ktorí inak stoja vždy v če-
le, sa nesmú zúčastniť na bojoch, aby
sa nepoškvrnili krvou padlých. Vojnové 
dielo je teda vecou laika, a preto je vo 
vojnových záležitostiach laický mesiáš, 
„knieža obce“ na prvom mieste, ako z ri-
tuálneho hľadiska je na čele zase kňaz-
ský mesiáš. Proroka, ktorého eséni oča-
kávali, nazvali aj prorokom posledných 
dní. Volali ho tiež mesiášom Ducha, me-
siášom pomazaným Duchom Svätým.

Kumránske objavy

Kumrán je archeologické nálezisko na
severozápadnom brehu Mŕtveho mo-
ra. Táto lokalita bola objavená náhod-
ne roku 1947. Mladý beduínsky pastier 
z kmeňa Ta’ámire, Mohammed Ahmed 
el-Hamed, hľadal zatúlanú kozičku a
objavil jaskyňu s ťažkým prístupom a
v nej nádoby, v ktorých boli kožené
zvitky. Tie putovali do Betlehema k sta-
rožitníkovi Ibrahimovi ´Ijhovi, ktorý sa
skontaktoval s profesorom hebrejskej 
univerzity E. L. Sukenikom, aby ho po-
žiadal o vyjadrenie. Profesor ho vyzval, 
aby mu priniesol ešte ďalšie zvitky, aby 
sa mohol lepšie zorientovať. Na ďalšie
stretnutie pastier priniesol ďalšie tri zvit-
ky popísané starohebrejským písmom. 
Tie profesor od neho odkúpil. Keď si 
ich doma rozložil, zistil, že prvý zvi-
tok obsahuje starozákonný text pro-
roka Izaiáša a druhý je komentár ku
Knihe proroka Habakuka. Tretí zvitok bol 
neznámou knihou Pravidlá vojny.

Krátko nato sa Palestína dostala do 
vojny, Jeruzalem bol rozdelený a profe-
sor Sukenik stratil kontakty s obchod-
níkmi. Zatiaľ sa iná časť zvitkov dostala 
do rúk pravoslávneho patriarchu sýrskej 
cirkvi v Palestíne. Patriarcha ich poslal 
do USA, kde ich sfotografovali a publi-
kovali. Izraelský archeológ Yigael Yadin 
sa skontaktoval s patriarchom a vyjed-

nal kúpu zvitkov pre izraelský štát. Do 
roku 1956 bolo nájdených a vykúpe-
ných okolo pätnásťtisíc zlomkov textov, 
ktoré patrili asi šesťsto dokumentom.

Rukopisy boli nájdené v jedenás-
tich jaskyniach v blízkosti miesta, ktoré 
sa dnes volá Chirbet Qumran (v prekl. 
Kumránske rozvaliny). Považujú sa za 
časť bývalej knižnice esénov, ktorí tu 
žili do roku 68, keď na túto strategickú 
pozíciu zaútočili Rimania, pozabíjali jej 
obyvateľov a zriadili si tu oporný bod. 
Po tomto roku sa už eséni v dejinách 
neobjavujú. Je ale málo pravdepodob-
né, že by Rimania vykorenili aj všetky 
ich mestské komunity, avšak bez svojho 
kumránskeho centra sa asi postupne 
vytratili.

Väčšina rukopisov je písaná na koži, 
niektoré na papyruse, jeden na mede-
nom zvitku. Vplyvom prostredia boli 
mnohé z nich poškodené a rozpadli sa 
na kúsky. Niektoré zvitky boli roztrhané 
a poničené. Väčšina je napísaná po heb-
rejsky, malá časť aramejsky, zlomky po 
grécky. Nachádzajú sa tu aj texty, ktoré 
sú písané tajným kódom, ktorí si eséni 
sami vymysleli.

Kumránska komunita patrila medzi 
esénskymi k najradikálnejším. Esénmi 
mohol byť Kumrán osídlený počas vlá-
dy Jána Hyrkána v rokoch 134 až 104 
pred Kr. Mohlo tu žiť okolo dvesto esé-
nov, ktorí sa venovali sa i písomníctvu. 
Okrem zbierania a opisovania biblic-
kých textov vytvárali i vlastné spisy. Ar-
cheológovia objavili aj bývalú pisársku 
dielňu a rozsiahlu knižnicu. Ich litera-
túra je dôležitým svedectvom o živote, 
organizácii a myslení esénov.

Z hľadiska obsahu nájdené rukopi-
sy tvoria tri hlavné skupiny: biblické,
a pokryfné a vlastné esénske biblické
výklady; apokalyptické, poetické, boho-
služobné, tajné a astrologické spisy a
tiež medený zvitok.

Vďaka kumránskym rukopisom má-
me prístup k opisom biblických kníh, 
ktoré sú o tisíc rokov staršie ako dovtedy 
najstarší Leningradský kódex pochádza-
júci približne z roku 1009. V Kumráne 
bolo nájdených viac ako 800 biblických 
rukopisov. Niektoré knihy mali viacná-
sobné opisy, napríklad Tóra mala až 70 
kópií. Veľmi obľúbené boli prorocké
knihy, osobitne Kniha proroka Izaiáša,
ktorá sa ako jediná z objavených kníh
zachovala celá. Kumránske rukopisy po-
chádzajú z rôznych textových tradícií.
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V kumránskych rukopisoch sa našli 
aj apokryfné knihy, ktoré Židia neprija-
li do svojho kánonu posvätných kníh.
Vo vlastných biblických výkladoch a ko-
mentároch eséni vyjadrovali svoje apo-
kalyptické vízie. Prorocké knihy a žalmy 
vykladali vo vzťahu k súčasnosti. Veri-
li, že majú prorockého ducha k správ-
nemu výkladu. Eséni vytvárali aj svoju 
vlastnú poéziu. Vytvorili chválospevy 
Boha, liturgické modlitby, požehnania, 
ale i zlorečenia.

Pre pochopenie esénskych komunít 
sú dôležité spisy, ktoré opisujú každo-
denný život. Poriadok Jednoty opisuje 
predpisy a tresty pre kumránsku ko-
munitu, Damaský spis zasa obsahuje 
predpisy pre ženatých esénov. Pravidlá 
vojny je kniha, ktorá detailne opisuje 
prípravu na apokalyptickú vojnu, v kto-
rej eséni po siedmich vojnách zvíťazia.

V astrologických spisoch sa eséni
– ovplyvnení Babylonom a Gréckom 
– venovali vzťahom planét k vlastnos-
tiam ľudí. Niektoré tajné náuky zapiso-
vali kódovaným písmom. Osobitný je 
zvitok napísaný na medenom plechu. 
Ten je súpisom 64 miest, v ktorých sú 
ukryté poklady, ktoré sa ale nikdy ne-
podarilo nájsť. Originály rukopisov boli 
uložené v Jeruzaleme v pre ne špeciál-
ne vytvorenom Múzeu knihy.

Objavy rukopisov spred šesťdesia-
tich rokov sú od začiatku až podnes 
predmetom veľkého záujmu biblistov, 
historikov, religionistov a archeológov. 
Stali sa zdrojom mnohých polemík, kon-
troverzií a mediálnych škandálov. Nález
kumránskych zvitkov sa považuje za 
najväčší archeologický objav 20. storo-
čia. Rukopisy pomohli lepšie pochopiť 
židovskú históriu, kultúru a tiež nábo-
ženstvo z obdobia druhého chrámu.

Kresťanstvo a eséni

Kumránske nálezy v jedenástich jasky-
niach Judskej púšte majú význam tiež
pre porozumenie Nového zákona. Kum-
ránske spoločenstvo jestvovalo taktiež 
v období, keď pôsobil Ježiš Nazaret-
ský. Hoci žiadny zo zvitkov od Mŕtve-
ho mora sa nezmieňuje ani o ňom ani 
o žiadnom z Ježišových nasledovní-
kov, v kumránskych spisoch spoznáva-
me duchovnú atmosféru Jána Krstiteľa 
a ranej cirkvi. Mnohé miesta v evanje-
liách sa nám objavia v nábožensko-de-
jinnom kontexte kumránskych esénov 

v jasnejšom svetle. Dôvodom pre to je 
skutočnosť, že nám kumránske texty 
dávajú hlbší pohľad do náboženského 
sveta Židov, v ktorom Ježiš vyrástol a
žil a v ktorom vznikla i raná cirkev. Exis-
tuje mnoho styčných bodov medzi ku-
mránskymi textami a evanjeliami či no-
vozákonnými listami.

Na druhej strane väčšina zvitkov 
od Mŕtveho mora obsahuje nábožen-
ské texty písané Židmi pre Židov. Keď 
nebol vo zvitkoch nájdený žiadny pria-
my odkaz na Ježiša, obviňovali niek-
torí Vatikán, že spálil zvitky s takýmto 
odkazom. Toto obvinenie sa udržiava 
podnes hlavne medzi novinármi, ale 
žiadny seriózny vedec s týmto tvrdením 
nesúhlasí. Ustavične sa tiež ozývajú ná-
mietky, že v Novom zákone nie je nikde 
reč o esénoch a že táto skutočnosť veľ-
mi udivuje, ak by Nový zákon a eséni 
pochádzali z rovnakého obdobia.

V mimoriadne blízkom kontakte s u-
čením esénov bol Ján Krstiteľ. Ako oni,
tak aj on ohlasoval bezprostredne o-
čakávaný koniec času, blížiace sa Bo-
žie kráľovstvo. Miesto Jánovho krste-
nia, tesne pred vyústením do Mŕtveho 
mora, nebolo ďaleko od kumránskeho 
sídla, ktoré bolo vtedy vo svojom roz-
kvete. Všeobecný asketický Jánov život, 
jeho celibát ho približuje k esénom.
Za takejto situácie je nemysliteľné, aby 
nejestvoval žiadny kontakt medzi ni-
mi. Napriek tomu nemôžeme s istotou
Jána Krstiteľa bezpodmienečne ozna-
čovať za eséna, pretože jeho posolstvo 
a prax ďaleko prerástli esénsky rámec. 
S veľkou pravdepodobnosťou však mô-
žeme predpokladať, že Ján poznal esén-
ske učenie a ich životnú prax.

Ján pochádzal z kňazskej rodiny. 
Aj esénske spoločenstvá tvorili kňazi. 
Jánov otec Zachariáš ako kňaz dobre 
poznal názory esénov, hoci on sám žil 
v mieri s oficiálnym chrámovým kul-
tom. O Jánovi sa však nikde nehovorí, 
že by sa zúčastňoval na chrámovom 
kulte. Už ako dieťa žil na púšti, kde sa 
mu dostalo prorockého povolania (Lk 1, 
80; 3, 2). Bolo by možné, že mohol byť 
pri esénoch? Jozef Flavius hovorí o esé-
noch, že prijímali cudzie deti. Ak ale Ján 
strávil svoju mladosť u esénov, potom 
je prinajmenšom na počudovanie, že sa 
Flavius vo svojej podrobnej správe o Já-
novi Krstiteľovi o tom vôbec nezmienil.
Jánovo mesiášske posolstvo bolo v teo-
lógii esénov naplnené myšlienkou po-

kánia. Eséni sa považovali za kajúcnikov 
Izraela posledných dní, no na rozdiel od
nich Ján nebol zakladateľom sekty. Za-
tiaľ čo sa eséni oddelili od ostatného Iz-
raela, Ján sa obracal k celému Izraelu. 

Podľa esénskeho mesiášskeho uče-
nia, ktoré očakávalo mesiášskeho pro-
roka, Ján poukázal na niekoho mocnej-
šieho, kto príde po ňom. Tieto výroky 
sú blízke učeniu kumráncov, podľa kto-
rých majú prísť dvaja mesiáši. Keď teda 
prichádza dávidovský Ježiš ku kňazovi 
Jánovi k Jordánu a nechá sa ním po-
krstiť, vzbudzuje to dojem, že sa mu 
podriadil. Po Jánovej smrti jestvovali 
takí, ktorí verili, že Ján vstal z mŕtvych 
(Lk 9, 7) a objavil sa ako Ježiš. V každom 
prípade je po jeho smrti doložená vie-
ra v Krstiteľa ako mesiáša. Je však jas-
né, že bol považovaný za kňazského
mesiáša, nie za dávidovského, pretože
patril ku kňazskej línii. Evanjelisti Ma-
túš (1, 2 – 16) i Lukáš (8, 23 – 38) uvá-
dzajú Ježišov rodokmeň až k Dávidovi 
a tak chcú dokázať Ježišov dávidovský 
pôvod. Vzhľadom na veľké rozdiely je 
možné, že ide o vytvorené rodokmene, 
ktorými Ježišovi nasledovníci chceli Je-
žiša legitimovať ako Syna Dávidovho.

Záver

Vysoké ideály esénov odvodzované 
z prísnej vernosti Mojžišovmu zákonu 
a prorokom sa po dvestoročnom trvaní 
sekty ukázali ako neživotné. Ich očaká-
vania a túžby sa nenaplnili a s odstu-
pom času sa javia ako utopistické. Na-
priek tomu nám ich existencia ukazuje 
náboženské, spoločenské, ako aj politic-
ké prúdenie ich doby a dopĺňa i odkrý-
va časť z aj tak už komplikovaných ži-
dovských dejín. Kumránske objavy, kto-
rých šesťdesiate výročie si v tomto roku 
pripomíname, pomohli objasniť veľa 
neznámeho. Prispeli k poznaniu nielen 
židovských dejín z prelomu letopočtov, 
ale aj rodiaceho sa kresťanstva.      

Foto: archív

Doc. ThDr. Jozef Trstenský, PhD. (* 1967)
– absolvent Cyrilometodskej bohoslo-
veckej fakulty v Bratislave a doktorand-
ského štúdia Katolíckej univerzity v Lub-
line. V súčasnosti pôsobí ako vedúci
Katedry religionistiky a náboženskej vý-
chovy na Katolíckej univerzite v Ru-
žomberku. Oblasťou jeho výskumu sú 
predovšetkým dejiny náboženstiev.





1/2007

30



 Novopohanstvo pohanstvopohanstvo
živenie mŕtvej tradície (4) zd

en
ěk

 v
oj

tíš
ek

Témou štvrtého pokračovania 
seriálu o novopohanstve je 

neošamanizmus. Po rozpravách 
o novodobom oživení keltskej 
tradície v 18. storočí, oživení 
germánskej tradície na konci
19. storočia a čarodejníckej tradí-
cie v tridsiatych rokoch 20. storo-
čia sa teraz dostávame do šesťde-
siatych rokov minulého storočia. 
Tieto roky priniesli Západu 
v oblasti duchovného života 
mnoho nového – okrem iného 
i oživenie tradície šamanizmu.

Šamanizmus je, pravda, trochu proble-
matický pojem. Neoznačuje nábožen-
ský systém ani tradíciu (porovnateľnú
s tradíciami Keltov a Germánov, o kto-
rých sme v Rozmere písali pred ča-
som), ale je skôr označením nábožen-
skej praxe (podobne ako čarodejníctvo, 
o ktorom sa tento seriál zmieňoval na-
posledy). Šamanskú prax nachádzame 
v rámci rôznych tradícií v kmeňových 
spoločenstvách, ktoré z hľadiska ich 
duchovného života označujeme ako 
animistické. Toto animistické chápanie 
sveta predpokladá existenciu duše (lat. 
anima) v každej súčasti prírody. Ľudské 
spoločenstvo (i človek sám) je tak ob-
klopené svetom duchovných bytostí. 

Šamanizmus je spôsob, ako dosiahnuť
náboženský zážitok a ako s týmto sve-
tom komunikovať, pričom charakteris-
tickým znakom takéhoto spôsobu je
extáza1 („bytie mimo seba“) toho, kto ko-
munikuje, teda šamana.

Slovo šaman má pôvod v evenčine,2 
jazyku sibírskych Evenov, a ukazuje, že 
„klasickým“ prostredím šamanizmu je 
stredná a severná Ázia, kde ho západ-
ní antropológovia v 19. storočí po pr-
výkrát opísali. No neskôr sa podobné 
fenomény nachádzali aj v kultúrach na 
iných miestach sveta – v juhovýchod-
nej Ázii (najmä v Indonézii), Oceánii, 
Severnej i Južnej Amerike, Afrike a inde. 
S týmto rozšírením súvisí aj vyššie uve-
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dený problém tohto pojmu, ktorý spo-
číva v pochybnosti, či je naozaj vhodné 
zahrnovať extatické skúsenosti z veľ-
mi rozdielnych ľudských spoločenstiev 
pod jeden pojem.

Účelom šamanskej skúsenosti je 
vojsť do kontaktu s duchovným sve-
tom a získať v ňom prostriedky v pro-
spech spoločenstva, v ktorom šaman 
pôsobí. Tieto prostriedky majú spôsobiť 
uzdravenie, úspešný lov, vhodné poča-
sie, majú odvrátiť akékoľvek nešťastie 
a podobne. Šaman môže taktiež spre-
vádzať zomrelého alebo predpovedať 
budúcnosť. Extatická skúsenosť šama-
novej duši umožňuje cestovať do iných 
svetov, napríklad po svetovom strome 
alebo po inej „osi sveta“, ktorá pretína 
a spája „dolný svet“, osídlený duchmi 
zvierat, rastlín, živlov a pod., svet nášho 
každodenného života a „horný svet“ 
s božstvami, astrálnymi silami atď.3 Na 
týchto cestách ho môže sprevádzať po-
mocník, spojenec, prípadne sprievodca,
ktorý môže mať niekedy podobu člove-
ka či ľudského ducha (napr. už zomre-
tého šamana či iného vidiaceho) alebo 
tzv. silového, resp. totemového zviera-
ťa, výnimočne rastliny či iného prírod-
ného javu.

V komunikácii s duchovným svetom 
nemusí byť šaman vo svojom spoločen-
stve osamotený a táto komunikácia mu 
v tomto spoločenstve ani nemusí pri-
nášať výsadné postavenie. Popri ňom 
môžu na duchov ný svet pôsobiť naprí-
klad i kmeňoví obetujúci a určité ma-
gické techniky napokon môže (a vlast-
ne často i musí) používať hociktorý člen 
spoločenstva. Zvláštnosťou šamana je
jeho schopnosť dosahovať extatický
stav, pre ktorý ho mohlo jeho spo-
ločenstvo vyvoliť, napríklad duševná 
choroba, telesné postihnutie, vízie, sny 
a podobne, a do ktorej bol spravidla za-
svätený starším šamanom. K zasväteniu 
často patrí tzv. šamanská nemoc, dĺžka 
psychickej a fyzickej krízy (alebo do-
konca zážitok nebytia) i spoločenského 
odcudzenia, ktorá je spôsobená stretá-
vaním šamana s duchovným svetom. 
Zasvätením sa šaman čiastočne stáva 
súčasťou duchovného sveta a v rámci 
svojho spoločenstva aj odborníkom na 
tieto záležitosti.

Medzi spôsobmi dosahovania exta-
tických stavov nachádzame predovšet-
kým omamné látky, pôst, bubnovanie 
a ďalšie rytmické zvuky, tanec, vystave-

nie organizmu extrémnym teplotám, 
napríklad v potnej chyži a pod. Šama-
novo spoločenstvo môže byť o jeho vý-
nimočných schopnostiach presvedče-
né napríklad aj vďaka jeho zvláštnemu
správaniu, maske či neobvyklému ode-
vu, maľbe na tele, tetovaniu, spevu či 
rozprávaniu. Vďaka spevu a rozhovo-
rom sa na šamanových zážitkoch po-
dieľa aj jeho spoločenstvo.

Neošamanizmus,
jeho priekopníci a smery

Novodobý záujem o šamanizmus spô-
sobila – podobne ako v prípade čaro-
dejníctva o 40 rokov skôr – odborná 
publikácia. Išlo o prelomovú knihu reli-
gionistu Mircey Eliadeho (1907 – 1986) 
Šamanizmus a najstaršie techniky extázy, 
ktorá vyšla v anglickom preklade roku 
1964 (v českom 1997).4 Vtedy síce boli 
medzi antropológmi už niekoľko desať-
ročí obľúbené výskumy domorodých 
kultúr, avšak anglický preklad Eliadeho 
knihy vzbudil pozornosť nielen v od-
bornej verejnosti, ale i v kontrakultúre, 
predovšetkým vnímavej voči prejavom 
dosiaľ málo známych kultúr a ich du-
chovného života.

Na túto knihu ako ponuku na štú-
dium šamanizmu zareagovali (okrem 
tisícov iných) i dvaja americkí antropo-
lógovia, ktorí sa však neskôr väčšmi než 
vedeckou prácou preslávili sprístupne-
ním šamanizmu širokej verejnosti a je-
ho vnesením do spektra náboženského 
života Západu. Spolu s tzv. psychede-
lickým hnutím, ako aj s celkovou atmo-
sférou kontrakultúry naklonenou expe-
rimentom s omamnými látkami sa tak 
podieľali na novodobom západnom ob-
novení šamanizmu, teda na vzniku tzv. 
neošamanizmu.

Prvým z týchto antropológov bol 
Carlos Castaneda (1925 – 1998), Peru-
ánec, ktorý v 50. rokoch imigroval do 
Spojených štátov a vyštudoval univerzi-
tu v Los Angeles. Svoj akademický titul 
a povesť výborne predávaného autora 
získal štúdiom domorodých obyvateľov 
stredného Mexika. V kmeni Yaqui našiel 
podľa vlastných slov takmer 70-ročné-
ho šamana dona Juana Matusa, ktorý sa 
v nasledujúcich rokoch stal jeho šaman-
ským učiteľom. Castanedovu prvú kni-
hu Učenie dona Juana (1968, v češtine 
po prvýkrát 1992) vydalo univerzitné 
nakladateľstvo ako akademickú prácu.

Zatiaľ čo však v odborných kruhoch 
stále rástli pochybnosti o serióznosti 
jeho antropologického výskumu, ob-
rovský záujem verejnosti si vyžiadala 
reedícia jeho prvého dielu vo vysokých 
nákladoch a po stupné vydávanie jede-
nástich ďalších kníh.5 V nich Castaneda 
uvádza čitateľov mimo obyčajného, ma-
teriálneho sveta, do „inej reality“, ktorá 
sa môže vnímať v zmenenom stave ve-
domia. Sám tento stav síce vďaka dono-
vi Juanovi spočiatku dosahoval omam-
nými látkami, svojich nasledovníkov a
obdivovateľov pred týmito látkami však 
neskôr varoval. Hoci sú opisované skú-
senosti pravdepodobne autorovou fik-
ciou, alebo prinajlepšom kompiláciou 
motívov zo života niekoľkých domoro-
dých komunít, podarilo sa mu vytvoriť 
veľmi čitateľsky príťažlivé diela. Milióny 
čitateľov sa inšpirovalo hravým, prekva-
pivým pohľadom na svet a tento po-
hľad sa im stal vítanou alternatívou ku 
kultúre, v ktorej boli vychovaní, a k pre-
žívanej spoločenskej realite.

Nie sú to však len knihy, čo tvorí 
Castanedovo dedičstvo. Roku 1993 za-
čal organizovať so svojimi najbližšími 
žiačkami kurzy magických gest, starých 
údajne mnoho storočí. Tieto žiačky – 
Carol Tiggsová, Taisha Abelarová a Flo-
rinda Donner-Grauová – boli údajne aj 
žiačkami dona Juana. Práve on mal ta-
jomstvo starobylých mexických magic-
kých gest Castanedovej skupine odo-
vzdať. Systému týchto gest, ktoré podľa 
praktizujúcich pripomínajú napríklad 
čínske meditačné cvičenia tchaj-si (tai-
či), dali Castaneda a jeho spolupracov-
níčky názov tensegrita. Tento výraz je 
zložený zo slov napätie (tenzia) a integri-
ta a má naznačovať prepojenie svalovej 
práce (napínanie a uvoľňovanie) s vedo-
mím celistvosti a dokonalosti vlastné-
ho tela. Skupiny duchovno-pohybovej 
metódy tensegrita vznikli v niekoľkých 
krajinách sveta a sú voľne združené 
prostredníctvom školiacej a vydavateľ-
skej organizácie Cleargreen.6

Ďalší z antropológov, ktorí výrazne 
ovplyvnili vývoj neošamanizmu a ktorí 
v jeho rámci sformovali špecifický smer, 
je Michael Harner (* 1929). Vo svojich an-
tropologických štúdiách sa venoval ju-
hoamerickým domorodým obyvateľom
z povodia Amazonky. Pri svojej práci 
pociťoval nemožnosť preniknúť k pod-
state šamanizmu zvonku, a preto sa –
rovnako ako Castaneda – sám stal šama-
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nom. Prvý šamanský zážitok mal pod-
ľa svojho vyjadrenia roku 1961 medzi 
peruánskymi Konibmi po požití posvät-
ného omamného nápoja ayahuasca. Zá-
žitok opisuje v publikácii Cesta šamana. 
Sprievodca k moci a uzdraveniu (1980).7

Harner štúdiá dokončil síce skôr než 
Castaneda (1963), ale akademickej prá-
ci sa venoval až do roku 1987. Vtedy za-
ložil Nadáciu pre šamanské štúdiá (The 
Foundation for Shamanic Studies)8 
a začal sa naplno venovať učiteľstvu ša-
manizmu. Harnerova nadácia organizu-
je semináre a školí lektorov šamanizmu. 
Jej bubnovacie kruhy už vznikli v niekoľ-
kých krajinách a – ako pripomíname 
nižšie – aj v Českej republike.

Michael Harner nachádzal v osob-
nom kontakte so šamanmi rôznych 
kmeňov spoločné znaky šamanizmu 
podobne, ako ich nachádzal Mircea 
Eliade v porovnávaní antropologické-
ho materiálu. Harnerova syntéza – tzv. 
jadrový šamanizmus (angl. core shama-
nism) – je schopná integrovať nielen 
špecifiká jednotlivých kmeňových tradí-
cií, ale i Castanedove inovácie, a dokon-
ca i podnety duchovného života mimo 
šamanizmu. Dôraz Harnerovho jadrové-
ho šamanizmu je položený na dosiah-
nutie tzv. šamanského stavu vedomia 
prostredníctvom rytmu, tanca a hudby.

Halucinogénne látky nie sú pre ten-
to stav potrebné. Ako Harner hovorí, ša-
manský stav vedomia „je dokonale kon-
trolovaný a šaman ovláda množstvo 
‚kľúčov‘ a trikov, ako sa do takého stavu 
dostať, ako v ňom pobudnúť a ako sa 
ľahko vrátiť späť“.9 Vstup do šamanské-
ho vedomia je začiatok dobrodružnej a
objaviteľskej cesty „inou realitou“, na 
ktorej šamani nachádzajú svojho du-
chovného radcu, vstupujú do komuni-
kácie so živou i neživou prírodou, zaží-
vajú vedomie jednoty všetkého a riešia 
akékoľvek problémy. V tomto riešení je
ďalší dôraz Harnerovho smeru: chce byť
veľmi praktický a povzbudzuje k šaman-
skému liečeniu telesných a duševných 
ťažkostí.

Ku vzniku neošamanizmu prispel 
okrem Castanedu a Harnera ďalší, mož-
no najsilnejší inšpiračný zdroj, a to psy-
chedelická spiritualita. Týmto výrazom 
sa označuje od druhej tretiny 20. storo-
čia duchovný život, ktorý je založený na 
zážitkoch spôsobených alebo zvýrazne-
ných halucinogénnymi látkami. Haluci-
nogénne látky sú totiž psychedelické,

t. j. „vyjavujú“ alebo „odhaľujú“ myseľ 
tým, že menia vnímanie, myslenie i pre-
žívanie. Pokiaľ sa používajú na nábo-
ženské účely, označujú sa tiež výrazom 
enteogény, ktorý môžeme vysvetliť ako 
„to, čo pôsobí vo vnútri vnímania bož-
stva“. Používanie enteogénov je známe 
z mnohých náboženstiev najmä v ich 
raných štádiách – napríklad vo véd-
skom náboženstve hrala veľkú úlohu 
omamná sóma.

Novodobá vlna obľuby psychedelic-
kých látok na Západe má počiatok v ro-
ku 1943, keď švajčiarsky chemik Albert 
Hofmann (* 1906) objavil halucinogén-
ne účinky LSD. V 50. rokoch sa rozbehla 
vlna psychiatrických a farmakologických 
experimentov s LSD i s prírodnými ha-
lucinogénmi. Po vlastnom experimen-
te s peyotlom spopularizoval enteo-
gény britský spisovateľ Aldous Huxley 
(1894 – 1963) roku 1954 esejou Brány 
vnímania (česky 1996)10. Hoci už Huxley 
v podstate stotožnil zážitky spôsobe-
né psychedelickými látkami so zážitka-
mi mystickými, hlavnou postavou psy-
chedelickej spirituality sa stal americký 
psychológ Timothy Leary (1920 – 1996). 
Účinky LSD a iných halucinogénnych 
látok porovnával rovnako ako jeho ob-
divovatelia a nasledovníci od 60. do 80. 
rokov predovšetkým so zážitkami v ná-
boženstvách Východu.

Podobnosť so zážitkami šamanov si 
Leary a jeho generácia síce uvedomo-
vali, ale do stredu psychedelickej spiri-
tuality posunul šamanizmus až Terence
McKenna (1946 – 2000),11 najvýznamnej-
šia postava tejto spirituality po Leary-
ho odchode. Predovšetkým v súvislosti 
s McKennom môžeme hovoriť o treťom 
(po Castanedovom a Harnerovom) type 
alebo smere neošamanizmu – psyche-
delickom šamanizme. „McKennova spi-
ritualita je v podstate založená na vie-
re, že vývoj ľudskej duchovnosti bol
odštartovaný používaním halucinogén-
nych húb. (…) Naša existencia ako ra-
cionálnych duchovných bytostí vyplýva 
z toho, že naši dávni predkovia pojeda-
li halucinogénne huby. McKennova zá-
kladná téza je jednoduchá – psychede-
lická spiritualita nás vedie späť k našim 
koreňom.“12 Spolu s posunom k šaman-
skému dedičstvu sa v prostredí psyche-
delickej spirituality v 90. rokoch totiž 
zmenila taktiež obľuba enteogénov: 
LSD a marihuanu vystriedali psilocybi-
nové huby a extáza.13

Na okraji fenoménu neošamanizmu 
stojí jeho posledný typ, ktorý tu rozli-
šujeme – tzv. technošamanizmus. Je to 
zhrnujúci výraz pre aktivity príslušníkov 
niekoľkých subkultúr súčasnej alterna-
tívnej hudobnej scény, ktorí vnímajú 
duchovný rozmer svojho hudobného 
žánru a pripodobňujú ho šamanizmu. 
Charakteristické je využitie najnovších 
technológií k duchovným účelom, čo 
tento typ neošamanizmu odlišuje od 
romantizujúceho odmietania techniky
nových duchovných ciest od 60. ro-
kov.14 Zmenený stav vedomia, ktorý 
účastníci hudobných párty dosahujú 
pomocou extrémne hlasnej, rytmickej 
hudby a pomocou psychedelických lá-
tok (predovšetkým extázy), chápu ako 
šamanský. Aj keď je možné uvažovať 
o tom, že tento výraz je dôsledkom ur-
čitej štylizácie, religiózne prvky tieto 
párty bezpochyby obsahujú.15 O ša-
manskom duchovnom presahu sa naj-
častejšie hovorí v súvislosti so štýlmi
rave16 a psytrance (psychedelic trance,
resp. Goa).17 Predovšetkým v prostre-
dí psytrance sú odkazy na spiritualitu
McKennu alebo Huxleyho bežné.

Neošamanizmus ako súčasť 
spirituality Nového veku

Na tomto mieste musíme zopakovať, 
že šamanizmus (a rovnako aj neošama-
nizmus) nie je náboženský systém, ale 
spôsob, ako dosiahnuť náboženský zá-
žitok. Pre tento spôsob je v súčasnosti 
vhodným prostredím spiritualita hnutia 
Nového veku a neošamanizmus môže-
me preto dosť dobre chápať ako súčasť 
tohto hnutia.

So spiritualitou Nového veku zdieľa 
neošamanizmus „presvedčenie, že žije-
me v období prebiehajúcej radikálnej 
zmeny kultúry, príchodu nového ve-
ku.“18 Rovnako ako v tomto hnutí ide 
i v neošamanizme o transformáciu jed-
notlivca a ľudskej spoločnosti a taktiež 
sa v ňom vyskytujú ako proroci neod-
kladného zániku nášho starého sveta 
(napr. podľa McKennu má nastať roku 
2012),19 tak aj aktivisti, ktorí sa spiri-
tuálnou a ekologickou činnosťou sna-
žia tomuto zániku zabrániť. Ekologický
aktivizmus, túžba po splynutí s „du-
šou“ prírody, vedomie spolupatričnosti 
s duchovne oživeným svetom a snaha 
o návrat ku koreňom ľudstva v kolíske 
prírody20 sú napokon ďalšie spoločné 
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znaky významnej časti ako neošaman-
skej subkultúry, tak i širšieho hnutia No-
vého veku.

Transformácia jednotlivca v poňatí 
hnutia Nového veku nie je len spiritu-
álna, ale týka sa i ľudského tela a duše. 
Neošamanizmus (rovnako ako dávny či 
odľahlý šamanizmus) tak získava naj-
väčší priestor pre praktické uplatne-
nie v oblasti liečiteľstva a alternatívnej 
psychoterapie. „Základom šamanského 
liečenia,“ hovorí Michael Harner, „je ob-
novenie duševnej sily chorého človeka, 
čo môže súvisieť s mentálnou a emoč-
nou mobilizáciou imunitného systému. 
Takto môžete vyliečiť čokoľvek od pre-
chladnutia až po infekčné choroby.“21 
Na obnovenie duševnej sily môže po-
slúžiť šamanské bubnovanie, keď ne-
mocný nasleduje šamana na ceste do 
„inej reality“. Pre pacienta môže byť ale 
jednoduchšie, ak do tejto reality vstúpi 
iba šaman, diagnostikuje jeho chorobu 
a „prinesie“ poznanie o spôsobe liečby: 
„Šaman akosi ‚vidí‘ dovnútra tela pa-
cienta. Pracuje v dvoch realitách, ‚vidí‘ 
i chorobu a snaží sa ju vyhnať,“ pokra-
čuje Harner.22 Toto šamanské liečenie je 
obvykle doplnené zelinkovou liečbou, 
pitím čaju, masážami a pod.

Taktiež s alternatívnou psychotera-
piou má neošamanizmus zákonite svoj 
prienik vďaka svojmu zážitkovému cha-
rakteru. Šamani sa tak môžu považovať 
za „psychoterapeutov doby kamennej“. 
Predovšetkým v tradícii transpersonál-
nej psychológie sa zážitok zmeneného 
stavu vedomia oceňuje pre svoj poten-
ciál uzdravenia a sebarealizácie. Naprí-
klad podľa Stanislava Grofa v predin-
dustriálnej spoločnosti šamanizmus 
slúžil podobne ako dnešná holotrop-
ná terapia.23 Metóda psychospirituálnej 
krízy24, na ktorej vývoji má zásluhu pre-
dovšetkým Grofova manželka Christine, 
vidí tzv. šamanskú nemoc ako príklad 
psychospirituálnej krízy.

Z prieniku neošamanizmu a psycho-
lógie ovplyvnenej hnutím Nového ve-
ku tak vznikol zatiaľ trochu okrajový 
odbor šamanskej psychoterapie či ša-
manského poradenstva.25 Šamanské 
zážitky sa tiež porovnávajú so stavmi, 
ktoré sú predmetom spirituálneho zá-
ujmu hnutia Nového veku: tzv. šaman-
ská nemoc so stavmi blízko smrti (teda 
so zážitkami NDE26), šamanské cesty so 
stavmi mimo tela (so zážitkami OBE), 
s astrálnym cestovaním alebo lucidným 

snením. Neošamanizmus tak slúži ako 
inšpirácia príbuzným oblastiam záujmu 
hnutia Nového veku a zároveň sa nimi 
inšpiruje a necháva ovplyvniť.

Šamani a ich aktivity
v Česku a na Slovensku

Prax neošamanizmu je individuálna 
a súčasní šamani pracujú najčastejšie 
samostatne napríklad ako hlavní aktéri 
kurzov šamanizmu, liečitelia alebo au-
tori článkov a kníh. Ako v Českej, tak aj 
v Slovenskej republike sa v poslednom 
desaťročí objavilo niekoľko výrazných 
osobností s touto praxou.

Podobne ako napríklad Michael 
Harner spája v Česku odbornú znalosť 
šamanizmu a osobnú angažovanosť 
do jeho popularizácie etnologička Pav-
lína Brzáková (* 1972), znalkyňa sibír-
skeho šamanizmu a autorka niekoľkých 
kníh,27 v súčasnosti šéfredaktorka časo-
pisu Regenerace. Centrum neošaman-
skej praxe je naproti tomu skôr na Slo-
vensku: v európskej pobočke Nadácie 
pre šamanské štúdiá28 boli totiž vyško-
lené tiež dve Slovenky: psychologička 
Zora Frešová29 a filozofka Katarína Hrč-
ková. Spolu s Alicou Balážovou založili 
roku 1999 Centrum pre štúdium šama-
nizmu a pod patronátom európskej po-
bočky Nadácie pre šamanské štúdiá sa 
venujú prednáškovej činnosti. Všetky 
tri tieto neošamanky poskytli už nie-
koľkým desiatkam slovenských a čes-
kých poslucháčov základný kurz Nadá-
cie Cesta šamana a svojou činnosťou 
(predovšetkým však pôsobením Kata-
ríny Hrčkovej) podnietili vznik Bubnova-
cieho kruhu Praha v roku 2002.30

Pražský bubnovací kruh je spolu 
so skupinami tensegrity príkladom ša-
manských spoločenstiev. Castanedovu
tensegritu cvičili v Českej republike tri
skupiny, v Ostrave, Brne a v Prahe; v sú-
časnosti však verejne pôsobí iba tá 
pražská.31

Z jednotlivých šamanov a vedúcich 
šamanských kurzov treba spomenúť as-
poň Mariána Benku, ktorého odborná 
štúdia nazýva zakladateľom slovenské-
ho jadrového šamanizmu32 a ktorý je 
správcom pozoruhodného slovenského 
internetového portálu Nirgan.33 Kurzy 
jadrového šamanizmu u Michaela Har-
nera absolvovali podľa svojich slov tiež 
Peter a Viera Šimkovičovci, ktorí v dô-
sledku toho sami pôsobia ako vedúci 

šamanských kurzov. Peter Šimkovič sa 
prezentuje aj ako šamanský liečiteľ.34 
Ako naznačuje internetová ponuka ich 
centra pre podporu a rozvoj ľudského 
potenciálu Annwin, venujú sa manželia 
Šimkovičovci okrem neošamanizmu aj 
iným aktivitám.

Okrem vyššie uvedených neošama-
niek sú v Českej republike ešte ďalší 
organizátori šamanských kurzov. V Har-
nerovej línii pracuje ešte Ivo Musil, kto-
rého internetové stránky35 sú vstupnou 
bránou do českých neošamanských ak-
tivít podobne ako na Slovensku Nirgan. 
Aktuálne organizuje šamanské kurzy 
tiež agentúra Leony Valentovej,36 zatiaľ 
čo dávnejšie aktívny usporiadateľ Mi-
chal Fabian alebo centrum Inspiritual 
(Maun) sa, zdá sa, odmlčali.

Otrasnú skúsenosť malo roku 2001 
tridsaťdva účastníkov seminára Nadácie 
Spirituálna krajina. Jej zakladateľ Petr 
Chobot im ako nástroj na dosiahnutie 
šamanskej vízie podal ayahuascu (ná-
zov tejto omamnej látky znamená liana 
smrti, čo vyjadruje jej schopnosť privá-
dzať ľudí do kontaktu so svetom zomre-
lých). Omamná látka na tomto kurze 
však obsahovala prudký jed, takže je-
ho účastníci sa ocitli v ohrození života. 
Chobot sa vyhol trestnej zodpovednos-
ti vďaka vážnej duševnej chorobe. Po 
niekoľkých rokoch však v organizovaní 
verejných akcií pokračuje.

V Českej republike niekoľkokrát pô-
sobili i zahraniční šamani. Jedným z nich 
bol i Chobotov učiteľ, peruánsky šaman 
Antonio Barrera Banda (* 1947), ktorý 
sa však pri návšteve na pozvanie cen-
tra Inspiritual roku 2001 zodpovednosti 
za akcie Petra Chobota zriekol. Hosťom 
12. svetovej konferencie Medzinárodnej 
transpersonálnej spoločnosti bol v roku 
1992 iný šaman, Američan Brant Se-
cunda (* 1952). Najčastejšie z cudzin-
cov viedol kurzy šamanizmu v Českej 
republike Američan Donald Mantoya
(* 1948) pod menom šaman Emahó. 
Všetky tieto aktivity sa – zdá sa – v po-
sledných rokoch vytrácajú zrejme v sú-
vislosti s pomalým ústupom celého 
hnutia Nového veku.

Na všeobecnej rovine povedomie 
o šamanizme a jeho obľuba však skôr 
rastie, a to napríklad i vďaka bohatému 
výberu literatúry o šamanizme37 alebo 
vďaka jeho prieniku do kultúry naprí-
klad prostredníctvom etnickej hudby 
či výtvarného umenia.38 Príčin obľúbe-
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V Nemecku rastie počet prestupov
na islam
HAMBURG – Podľa správy, ktorú zve-
rejnil nemecký týždenník Der Spiegel,
počet Nemcov, ktorí v poslednom ob-
dobí prestúpili na islam, výrazne stú-
pol. Týždenník s odvolaním na zatiaľ 
nezverejnenú štúdiu tvrdí, že v čase
medzi júlom 2004 a júnom 2005 pre-
stúpilo v Nemecku na islam 4-tisíc
ľudí. Oproti minulému roku je to štvor-
násobne vyšší počet. „Mnohí z kon-
vertitov boli predtým veriaci kresťa-
nia,“ hovorí sa v správe. Štúdiu urobili 
na základe poverenia spolkového mi-
nisterstva vnútra a onedlho by mala 
byť zverejnená. Počet moslimov v Ne-
mecku sa odhaduje na 3 milióny.
EKUMÉNA VO SVETE 3/07, 17. 1. 2007

Počet kresťanov v Číne stúpol až
o 12 percent
ČÍNA – „Tristo miliónov Číňanov patrí 
medzi veriacich, čo znamená trikrát 
viac, ako odhadovala komunistická 
vláda,“ uvádza sa v prieskume vie-
rovyznania v krajine, ktorý zverejnili
dvaja univerzitní profesori v denníku
China Daily. Prieskum ukázal, že tak-
mer 31,5 percenta čínskych obyva-
teľov vo veku šestnásť  a viac rokov 
praktizuje nejaké náboženstvo. Vý-
skumnú vzorku tvorilo 4 500 respon-
dentov. Kresťanstvo sa zaradilo me-
dzi náboženstvá, ktoré zaznamenali 
za posledné roky najväčší nárast ve-
riacich, až 12 percent, čo znamená, 
že asi 40 miliónov Číňanov sa hlási ku 
kresťanstvu. Štátne štatistiky z roku 
2005 hovoria o 16 miliónoch kresťa-
nov v krajine. Peking oficiálne uzná-
va päť náboženstiev, a to budhizmus, 
islam, taoizmus, katolícku a protes-
tantskú cirkev.

TK KBS, RV ej; jk, 8. 2. 2007

Moskovský parlament vypracuje 
metódu pre boj s expanziou siekt
MOSKVA – V Moskve zasadne v polo-
vici marca špeciálna sekcia Moskov-
ského mestského parlamentu, ktorá
sa bude zaoberať problematikou ex-

nosti je istotne mnoho, jednou z nich 
je však určite skutočnosť, že šamanský 
zážitok (spôsobený omamnou látkou, 
resp. inak) posväcuje každodennosť39

tak, ako to v svojej práci o psytrance 
uviedol jeden študent: „Podstatou zážit-
ku (…) je uvoľnenie zo všednosti kaž-
dodennosti. Je to odchod zo sveta po-
vinností a činností, na ktorých človek 
visí, aby prežil v rytme spoločenského 
života.“40          

(Dokončenie v budúcom čísle)
Preklad: ALŽBETA MRÁKOVÁ

Foto: archív

Poznámky:
1 Šamanizmus sa tu definuje ako spôsob ko-

munikácie s duchovným svetom, ale pod-
ľa klasickej definície Mircey Eliadeho je to  
„technika extázy“. Pozri Eliade, M.: Šamaniz-
mus a najstaršie techniky extázy. Argo 1997,
s. 25). Šamanizmus ako druh náboženskej 
skúsenosti (popri mystike či posadnutosti)
uvádza tiež napr. Paden, W. E.: Bádanie o po-
svätnom. Masarykova univerzita 2002, s. 94

2 Eliade, M.: c. d., s. 25
3 Viac o troch oblastiach a pilieri sveta: Eliade, 

M.: Šamanismus a kosmologie. In: Nicholso-
nová, S. (ed.): Šamanismus I. Rozšířená vize 
reality. CAD Press 1994, s. 31 – 49

4 Eliade, M.: Shamanism: Archaic Techniques of 
Ecstasy. Routledge and Kegan Paul, London 
1964; v orig. Le Chamanisme et les techniques 
archaďques de l‘extase. Payot, Paris 1950

5 Celá séria Castanedových dvanástich kníh
vyšla po česky v nakladateľstve Volvox Glo-
bator (v zátvorke je rok pôvodného vydania 
a rok vydania českého prekladu): Učení dona 
Juana: cesta poznání Indiánů kmene Yaqui 
(1968, 1997), Oddělená skutečnost (1971, 
1994), Cesta do Ixtlanu (1972, 1996), Příběhy 
síly (1974, 1996), Druhý kruh síly (1977, 1997), 
Dar orla (1981, 1997), Vnitřní oheň (1984, 
1998), Síla ticha (1987, 1998), Umění snít 
(1993, 1998), Kolo času (1998, 1999), Magické 
pohyby (1998, 1999), Aktivní tvář nekonečna 
(1999, 2000). – Kniha Učení dona Juana však 
po česky vyšla už skôr: v roku 1992 v nakla-
dateľstve Reflex a v roku 1996 vo Chvojko-
vom nakladateľstve. Mimo radu uvedených 
dvanástich publikácií stojí ešte kniha Čtenáři 
nekonečna (1996, v češtine Dobra 2004).

6 http://www.castaneda.org
7 Harner, M.: The Way of the Shaman. A Guide to 

Power and Healing. Harper & Row 1980
8 http://www.shamanism.org
9 Marek, V.: Naše šamanské dedičstvo. Rozhovor 

s Michaelom Harnerom voľne upravený z ča-
sopisu Noetic Science z roku 1986, Gemma 
6/1993, s. 4

10 Huxley, A.: The Doors of Perception and Hea-
ven and Hell. Harper & Brothers 1954

11 Diela Terence McKennu vyšli v češtine (v zá-
tvorke je rok pôvodného vydania a rok vy-
dania českého prekladu) – v nakladateľstve 
DharmaGaia: Návrat archaismu (1992, 1998), 
Pokrm bohů (1992, 1999), Pravdivé halucinace 

(1993, 1999); v nakladateľstve Volvox Globa-
tor: Neviditelná krajina (1975, 2000).

12 Partridge, Ch. (ed.): Encyklopédie nových ná-
boženství. Nová náboženská hnutí, sekty a al-
ternativní spiritualita. Knižní klub 2006, s. 377

13 Lužný, D.: Neošamanismus – postmoderní 
techniky extáze. K problematice náboženství 
v dnešní době. Religio 2/1998, s. 172

14 Tamže, s. 174
15 Zaujímavý pohľad prináša Humeová, L.: Ta-

neční párty v Austrálii. In: Partridge, Ch. (ed.): 
c. d., s. 416 – 418

16 Lužný, D.: c. d., s. 174 – 175. O tejto hudob-
nej subkultúre pozri tiež http://www.rave.cz.

17 Ságovci, L. a O.: Psytrance a Goa. Časopis
Dotek 12/2003, s. 11 – 12. O tejto hudobnej 
subkultúre pozri tiež http://www.psytrance.cz

18 Lužný, D.: c. d., s. 178
19 McKenna, T.: Časová vlna nula. Časopis Ma-

na, leto 1996; rozhovor preložený z časopisu 
Magical Blend 1993.

20 Napríklad český organizátor duchovných 
aktivít Boris David píše o šamanských prak-
tikách, že „môžu doviesť dnešného človeka 
žijúceho v odcudzenom zmechanizovanom 
a preorganizovanom svete späť k dávnym 
prameňom svojho ľudstva a dať mu napiť 
z krištáľovo čistej studničky nekontaminova-
nej živej vody.“: David, B.: Šamanizmus, Časo-
pis Dotek 5/1994, s. 3

21 Marek, V.: c. d., s. 5
22 Tamže
23 Grof, S.: Kosmická hra. Zkoumání hranic lid-

ského vědomí. Perla 1998, s. 173
24 Česky pozri http://www.diabasis.cz.
25 Pozri napr. Společnost šamanských prakti-

kantů – http://www.shamansociety.org
26 Pozri napr. článok: Ring, K.: Zážitky na prahu 

smrti. Časopis Baraka, leto 1998, s. 46 – 48
27 Brzáková, P.: Goromomo goroló (Citadela 

1996), Cesta medvěda (NLN 2002), Modřínová 
duše (Eminent 2004) a ďalšie

28 http://www.fss.at
29 http://www.zorafresova.sk
30 Internetová prezentácia Bubnovacího kruhu 

Praha nebola na adrese http://kruh.vorech.
net na začiatku roku 2007 funkčná.

31 http://praha.tensegrita.info
32 Moravčíková, M.: Slovenský šamanizmus –

rozprávky ako šamanská cesta – http://nirgan.
host.sk/slovak/informacie/samanizmus/
SlovSamani-nv.doc

33 http://nirgan.host.sk
34 O nás – dostupné na http://www.annwin.sk/

spiritual/page.php?1
35 http://samani.hyperlinx.cz
36 http://samanismus.unas.cz/pages/kontakt.html
37 Okrem vyššie uvedených kníh Castanedu 

a Brzákovej sú to napr. zborníky nakladateľ-
stva CAD Press Šamanismus I. – VI., ďalej 
Arrienová, A.: Archetypy šamanské tradice. 
Portál 2000; Vitebský, P.: Svět šamanů. Knižní 
klub 1996; Matthewsová, C.: Zpívej své duši
na cestě domů. Alternativa 1997 a mnoho 
ďalších publikácií.

38 Šamanskými rituálmi sa inšpiruje napr. ma-
liar Otto Placht pôsobiaci v džungli v Peru.

39 Lužný, D.: c. d., s. 177
40 Seminárna práca na Husitskej teologickej fa-

kulte UK, archív autora
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panzie siekt v hlavnom meste Ruska. 
Tatiana Potajevová, predsedníčka vý-
boru pre vzdelanie, sociálne veci a
zamestnanosť v interview pre Mos-
kovskú pravdu povedala, že „rozličné
sekty predstavujú v súčasnosti sku-
točné nebezpečenstvo, a to najmä 
v Moskve a obzvlášť pre mládež“. 
V niektorých mestských štvrtiach si 
niektoré miestne kulty prenajímajú 
rôzne objekty, ktoré by sa dali využiť 
na iné účely, predovšetkým na verej-
ný šport. Napríklad pred pár dňami sa 
jej obyvatelia Ostankinskej mestskej 
časti sťažovali, že istý závod predal 
rozsiahly športový komplex brazílskej 
sektárskej skupine. „V jeho okolí sa 
nachádza Slovanská humanitná uni-
verzita a ďalšie vzdelávacie inštitúcie, 
čo sektárom ponúka možnosti ľahké-
ho verbovania nových členov,“ podot-
kla Potajevová.

Členovia moskovského mestské-
ho parlamentu sú znepokojení z pô-
sobenia totalitných siekt a obávajú 
sa, že môžu ľahko preniknúť do vzde-
lávacieho systému. Tento proces však 
často ignoruje, alebo priamo poru-
šuje existujúce zákony. „Potrebujeme
identifikovať najbežnejšie zločiny toh-
to druhu a možné spôsoby ich pácha-
nia a prijať účinné opatrenia na ich 
potlačenie,“ dodala Potajevová.

INTERFAX, 28. 2. 2007

V Rusku je v náboženských 
sektách 600 až 800-tisíc ľudí 
Riaditeľ moskovského centra pre štú-
dium náboženstiev a siekt prof. Ale-
xander Dvorkin hovorí, že v súčas-
nosti je v Rusku – v krajine so 142 
miliónmi obyvateľov, z ktorých väčši-
na sú ortodoxní kresťania, „približne 
600 – 800-tisíc občanov zapletených 
do aktivít náboženských siekt. Zhru-
ba 80 veľkých siekt aktuálne operuje 
vo viacerých ruských regiónoch, no 
pôsobia tu i tisíce menšín skupín“.

Dvorkin upresnil, že z tohto poč-
tu je asi 300-tisíc členov novoturíč-
nych a charizmatických hnutí, ktoré 
sa objavili v 60. rokoch 20. storočia. 

ZDENĚK VOJTÍŠEK:

(Alfa Publishing, Praha 2007, 210 s.)
Nová náboženská hnutí a jak jim porozumět 

R E C E N Z I A

Český religionista Zdeněk Vojtíšek pre-
nikol do širšieho povedomia svojou En-
cyklopédiou náboženských smerov v ČR 
(Portál, 2004), ktorá kompletne mapuje 
tamojšiu náboženskú scénu. Už z Vojtíš-
kovho staršieho textu Pastoračné pora-
denstvo v oblasti siekt a sektárstva (2005) 
bolo zreteľné, že odmieta konfrontačný 
pohľad „zavedené náboženstvo verzus 
sekta“. Jeho ostatná práca je vlastne po-
kračovaním tejto tendencie. Autor čita-
teľsky pútavým a zrozumiteľným jazy-
kom úspešne približuje to, čo si vytýčil 
v prvej vete svojej knihy: „pochopenie 
všetkého dôležitého, čo sa týka nových 
náboženských hnutí“.

Na dvesto stranách autor čitateľovi
pomáha „zdvihnúť oponu predsudkov“. 
Najskôr načrtáva príčinu vzniku novej 
náboženskej scény. Ponúka empatický 
pohľad do „labyrintu duše“ vyznáva-
čov, vysvetľuje motivácie ich správania 
a odhaľuje, čím sú nové vierouky atrak-
tívne. Rozoberá mechanizmy fungujúce 
vo vnútri náboženských skupín. Na zá-
klade históriou preverených skúseností 
potom naznačuje perspektívy, v ktorých 
sa môžu jednotlivé hnutia ďalej ube-
rať. Nechýba ani kapitola so stručným, 
ale napriek tomu obsažným prehľa-
dom modernej náboženskej scény. Vo 
vzťahu stúpencov nových hnutí a ich 
blízkych dbá predovšetkým na toleran-
ciu a prijatie, naznačuje ťažkosti pri od-
chode a radí, ako pomôcť „odpadlíkovi“. 
V závere predpovedá pokles napätia 
medzi „starou“ a „novou“ religiozitou. 

Všetky mechanizmy, ktoré Vojtíšek teo-
reticky vysvetlil, v nasledujúcich riad-
koch dokresľuje cennými svedectvami, 
takže takmer na každej stránke nájde-
me príklady a „príbehy zo života“ v kon-
krétnych hnutiach. To čitateľovi pomá-
ha lepšie sa vcítiť do psychiky veriacich. 
Kniha sa bráni používať hanlivé ozna-
čenie sekta, nevyhýba sa však kritickým 
slovám na účet nešvárov v niektorých 
hnutiach: manipulácii, uzavretosti či au-
toritatívnosti.

Za celkovú prácu zasluhuje Vojtíšek
absolutórium, preberanú problematiku
názorne opisuje z mnohých zorných uh-
lov (z pohľadu psychológa, sociológa, 
veriacich tradičných skupín i stúpencov
nových). Azda len v jednom bode sa 
dopustil istého sploštenia. Pri opise o-
sobnosti vodcu skupiny v texte široko 
uprednostňuje modernú teóriu, proces 
takzvanej charizmatizácie. (Zjednodu-
šene: z vodcu – priemerného človeka –
jeho nasledovníci urobia velikána, pri-
súdia mu charizmu.) Táto teória je iste 
mnohokrát potvrdená praxou. Dá sa 
však doložiť aj opak, množstvo vodcov 
je v istom smere výnimočne dispono-
vaných a ich vplyv nemožno vysvetľo-
vať len nekritickou charizmatizáciou.

Autorovi uniklo aj pár cudzích poj-
mov, ktoré by bolo azda vhodné vy-
svetliť alebo nahradiť zrozumiteľnejšími 
ekvivalentmi. V texte sú, žiaľ, len české 
prepisy niektorých mien ázijských guru 
pôsobiacich na Západe (napr. Šrí Čin-
moj). V literatúre príslušného hnutia bý-
va však často zas len anglická verzia (Sri 
Chinmoy). Nezasvätený čitateľ tak mô-
že byť zbytočne zmätený. Prehľadnosti 
knihy by prospeli medzititulky a tučne 
vyznačené pojmy. Chyby nájdeme v od-
kazoch registra, pozitívom sú tu uvede-
né webové stránky hnutí.

Publikácia má perspektívu stať sa
dôležitým informačným zdrojom pre 
tých, ktorým blízky „nepochopiteľne“
odišiel do „akéhosi“ nového hnutia. Po-
môže psychológom, duchovným, sociál-
nym pracovníkom, ale aj laikom. Preto 
neostáva nič iné, len ju odporučiť.      

MARTIN KOŘÍNEK



1/2007

36

 

36

R
E

P
O

R
T

V juhovýchodnej časti Európy, v Bulhar-
sku, kresťanstvo v 9. a 10. storočí nebo-
lo ešte celkom upevnené. Naďalej bolo 
vystavené vplyvu starých pohanských 
zvykov a takisto sektám rôzneho pôvo-
du. Zároveň však bolo zrejmé, že medzi 
bulharskými Slovanmi získavalo čoraz 
silnejší ohlas. Prostý ľud hodnotil pred-
staviteľov cirkvi predovšetkým podľa 
plnenia požiadaviek Svätého písma. Tí, 
ktorí neboli spokojní s oficiálnou kres-
ťanskou bohoslužbou a životom cirkvi, 
kládli veľký dôraz na konkrétne dô-
sledky vyplývajúce z osobného prijatia 
evanjelia. Táto skutočnosť viedla jednak 
k nárastu veľkého počtu mníchov a pus-
tovníkov, ktorí nesúhlasili so zosvetšte-
nou ortodoxnou cirkvou, ale i ku vzniku 
sektárskeho bogomilstva.

Označenie bogomilstvo sa tradične 
odvodzuje od popa Bogumila, ktorý žil 
údajne v 10. storočí v čase panovania 
cára Petra a mal pre vznikajúce hnu-
tie kľúčový význam. Pravdepodobnej-
šie však je, že meno bogomil bolo iba 
pseudonymom znamenajúcim toľko 
ako „Boha milujúci“. Samotní bogomi-
lovia sa jednoducho nazývali iba kres-
ťania. Medzi nimi sa uplatňoval hlavne 
nižší klérus. Na vznik tohto hnutia vý-
razne pôsobili aj sociálne pomery a túž-
by, ako i odpor voči byzantskej kultúre 
a jej spoločenským poriadkom. Kritika 
zosvetštenej cirkvi a kresťanskej spoloč-
nosti sa v tomto hnutí ozývala veľmi sil-
no. Mravné dôrazy tejto sekty boli tak-
isto zreteľné a spočiatku aj sympatické. 
Bogomilovia protestovali proti útlaku zo
strany svetských i duchovných činiteľov 
a požadovali sociálnu spravodlivosť.

Avšak napriek mravnému chápa-
niu evanjelia bola vieroučná základ-
ňa bogomilov od Svätého písma veľmi 
vzdialená. Ich náuka sa vyvinula z gnos-
tického dualizmu, manicheizmu a mar-
kionizmu. Priamym sprostredkujúcim

článkom medzi bogomilstvom a vý-
chodnými sektami staršieho typu boli 
paulikiáni, ktorí sa v 10. storočí presťa-
hovali z Malej Ázie do východobalkán-
skej oblasti. Ale už za vlády bulharské-
ho chána Borisa, ktorý sa dal roku 865 
pokrstiť a s ním aj celý národ, posielali 
maloázijskí paulikiáni svojich misioná-
rov do Bulharska, kde cítili príležitosť na 
propagáciu svojho učenia.

Sekta paulikiánov vznikla v polovici
7. storočia a niesla výrazné stopy ma-
nichejského a markionského vplyvu. O-
značenie dostali pre svoju úctu k apoš-
tolovi Pavlovi. Podobne ako Markion, 
aj oni uznávali len Lukášovo evanje-
lium a Pavlove listy. Odmietali kresťan-
skú bohoslužbu, sviatosti, sväté obrazy. 
Ich sídla sa nachádzali na rozhraní Ma-
lej Ázie, Sýrie a Arménie.

Aké boli hlavné črty učenia bogo-
milov? Pod vplyvom kresťanstva bol 
pôvodný dualizmus v bogomilstve do 
značnej miery oslabený. Uznávali dva 
princípy: Boha a diabla, resp. satana. No 
v diablovi nevideli rovnocennú bytosť 
s Bohom, ale padlého anjela.

Diabol stvoril hmotný svet. Bogo-
milovia ho považovali za prvorodené-
ho Božieho syna a Ježiša Krista za jeho 
mladšieho brata. Diabol bol od počiat-
ku protivníkom Boha, ale bol od Neho 
závislý. Pýcha spôsobila jeho pád, bol 
zvrhnutý z nebies a vytvoril zem a teles-
nú schránku človeka. Život však do tela 
vdýchol Boh výmenou za sľub, že ľud-
ské duše sa po smrti dostanú do neba. 
Diabol súhlasil, ale neprial človeku, pre-
to zviedol Evu a nahovoril Kaina na 
vraždu brata Ábela. Druhorodený Boží 
Syn Ježiš vstúpil do sveta, aby ho po-
razil. Diabol síce spôsobil jeho telesnú 
smrť, ale po Ježišovom zmŕtvychvstaní 
priznal porážku. Stratil svoju silu a Ježiš 
prevzal jeho miesto v nebi.      

PETER GAŽÍK

M Í Ľ N I K Y  DV O C H  T I S Í C R O Č Í

A 140-tisíc ľudí sú svedkovia Jeho-
vovi. Nasledujú mormóni, krišnovci a
anastaziáni. Posledne menovaní sú 
stúpenci života na dedine žijúci podľa 
smerníc Ruskej knihy, ktorej autor Vla-
dimír Megre (Puzakov) tvrdí, že mu ju 
nadiktovala žena menom Anastázia.

Podľa Dvorkina by bolo priskoro 
zaviesť termín sekta do ruskej legisla-
tívy. „Najprv musíme vytvoriť databá-
zu záznamov o porušovaní zákonov, 
ktorých sa sekty dopúšťajú. Trestný 
zákonník by však mal obsahovať ter-
mín psychická manipulácia, resp. psy-
chické násilie.“

„Proces s Grigorijom Grabovojom 
napreduje pomaly práve z dôvodu 
nedostatku relevantných paragrafov 
v trestnom zákonníku,“ poznamenal
Dvorkin. Grabovoj bol obvinený v ap-
ríli 2006 v prípade, ktorý rozvíril hla-
dinu verejnej mienky v Rusku aj v za-
hraničí. Tento šéf kontroverznej sekty 
tvrdil, že dokáže vyliečiť a vzkriesiť 
mŕtvych, najmä 186 detí, ktoré zahy-
nuli po tom, čo sa teroristi zmocni-
li školy v juhoruskom meste Beslan. 
Podľa oficiálnych údajov si vtedy tra-
gédia vyžiadala 331 životov.

Dvorkin delí sekty na dve skupi-
ny: klasické, označujúce sa ako cirkvi 
či denominácie, a totalitné. Tie druhé 
sú nebezpečnejšie a deštruktívnejšie 
a nemusia vždy vychádzať z nábo-
ženstva. „Môžu fungovať pod plášti-
kom vzdelávacích, kultúrnych, sociál-
nych a iných centier, dodal profesor, 
narážajúc pritom na scientológov a
munistov. „Sekty prahnú po moci a
peniazoch. Verbujú ľudí podvodom 
a usilujú sa ovládať životy svojich čle-
nov, pričom ich vykorisťujú a mani-
pulujú nimi,“ povedal Dvorkin.

Centrum pre štúdium nábožen-
stiev a siekt združuje viac ako 20 re-
gionálnych centier v celom Rusku a
má štyri pobočky: v Srbsku, Bielorus-
ku, Kazachstane a Uzbekistane. Cen-
trum tiež pracuje na otvorení miest-
nych verejných stredísk pre boj s to-
talitnými sektami.

Agentúra RIA NOVOSTI, 20. 2. 2007

Stredoveké herézy
vo východnej cirkvI (1)
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Alternatívna medicína
Alternatívne liečiteľské 
metódy (B. Rakovský, 3/06)

Aikido
Aikido – meditácia v pohybe
(E. Orbanová, 4/06)

Hnutie Hare Krišna
Ostrov modrého boha
(Z. Konečná, D. Perašín, 1/06)

Mágia
Mágia v minulosti a dnes
(D. Belko, 3–4/06)

Matka Lasana
Matka Lasana
(Z. Vojtíšek, 2/06)

Mormóni (CJKSND)
Mormóni a slobodomurárstvo
(K. Chrząstek, 4/06)

New Age
Čakanie na Mesiáša
(E. Orbanová, 1/06)
V pavučine eneagramu
(E. Orbanová, 2/06)

Novopohanstvo
Novopohanstvo – živenie 
mŕtvej tradície
(Z. Vojtíšek, 2–4/06)

Okultizmus
Okultizmus – hrozba v háve 
komercie (D. Pietrek, 2/06)

Óm šinrikjó
Špirála kríz a násilia
(Z. Vojtíšek, 3/06)
Špirála divov a nárokov
(Z. Vojtíšek, 4/06)

Parapsychológia
Parapsychológia – mágia
vo vedeckom habite
(J. Heřt, 1/06)
Špiritizmus a channeling
(J. Heřt, 2/06)

Poradenská prax
Umenie návratu
(T. Rusnáková, 2/06)
Fóbie – okovy závislosti
(T. Rusnáková, 3/06)
Diagnóza – „SEKTA“
(T. Rusnáková, 4/06)

Psychická manipulácia
Sekty a závislosť 
(P. T. Nowakowski, 1–3/06)

Recenzia
Pastorační poradenství 
v oblasti sekt a sektářství
(I. Škodová, 1/06)

Regresná psychoterapia
Návraty do minulých životov
(I. Škodová, 4/06)

Reportáž
Sekty a kulty vo východnej 
Európe – medzinárodná 
konferencia (G. Fels, 1/06)

Rozhovor
V putách zla (alebo 
neťahajme diabla za nohu)
– rozhovor s exorcistom
A. Solčianskym
(B. Rakovský, 1/06)

Scientologická cirkev
Scientollywood – duchovný 
raj pre bohatých
(P. T. Nowakowski, 3/06)

Silvova metóda
Silvova metóda kontroly 
mysle (D. Pietrek, 4/06)

Svedkovia Jehovovi
Čia voľba a čie svedomie?
(M. Malý, 3/06)

Šrí Činmoj
Odhalenie – svedectvo
o sexuálnom obťažovaní (2/06)

Tibetský budhizmus
Náboženstvo na streche sveta 
(Z. Ondomišiová, 1/06)
Tibetský budhizmus bez 
ružových okuliarov
(Ľ. Sklenka, 1/06)

Ostatné rubriky
Biblické slovo – súčasná 
reflexia na texty zo Svätého 
písma (1–4/06)
Listáreň (I. Škodová, 1–3/06)
Míľniky dvoch tisícročí
(P. Gažík, 1–4/06)
Monitoring tlače (2–3/06)
Report – spravodajstvo 
z domova a zo sveta (1–4/06)




