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O B S A H

Tak už sme v zjednotenej Európe. V očakávaní lepšej budúcnosti sa pýtame, čo to prinesie. Mnohí dokonca neskrývajú obavy z rôznorodosti duchovných prúdov, často
i protirečivých, ktoré okázalo dávajú najavo svoje ambície
presadiť sa a zabezpečiť si miesto na pomyselnej ideovej
mape nového rozrastajúceho sa spoločenstva.
A vlastne, čo sa zmení na rozšírenom trhu s transcendentnom? V podstate už teraz si každý hlása, čo chce
a naplno využíva výhody demokracie. Bude mať tento zápas svoje pravidlá? Kto bude na ne dozerať? Má
demokracia, na ktorú sa mnohí náboženskí lídri odvolávajú, čarovný prútik, ktorého mávnutím sa všade nastolí
náboženská sloboda? A čo vlastne rozumieme pod týmto pojmom? Je to niečo, čo každému zaručuje vyznávať,
čo mu práve napadne, a pritom zneužívať naivitu a neznalosť svojich stúpencov, alebo sa aj tu dočkáme nejakých obmedzení opretých o triezvy a racionálny úsudok?
Vydobyjú si malé, alternatívne „cirkvi“ zrovnoprávnenie
s veľkými a tradičnými cirkvami? Čo to bude znamenať
v praxi? Veď už teraz sa s EÚ vlečie podľa mňa trápny
spor, ktorý však čo–to napovedá, o civilizačných koreňoch,
ale – a to je podstatnejšie – aj o duchovnom charaktere
budúcej Európy.
Otázok je mnoho, avšak na odpovede si budeme musieť niekoľko rokov možno i desaťročí počkať. Už teraz
je však jasné, že o priaznivé odpovede sa budeme musieť pričiniť všetci.
Mnohí tvrdia, že ku každému dobrému spolunažívaniu je nevyhnutný dialóg. A majú pravdu. Sme však naň
pripravení? Poznáme jeho zákonitosti a pravidlá? Poznáme názory a práva tých, ktorí stoja na opačnej strane?
Poznáme aspoň vlastnú identitu a vieru? Bez toho, aby
sme na tieto otázky v plnom rozsahu odpovedali kladne,
nevyhnutne bude dialóg viaznuť. Tvrdím to preto, lebo
súčasný svet sa zmieta medzi dvoma extrémami – fundamentalizmom a liberalizmom. Osobne oba tieto extrémy podozrievam z nevedomosti a pasivity, z neschopnosti preniknúť k jadru veci: buď sa niečo slepo zavrhuje, alebo
bezmyšlienkovito prijíma. Nazdávam sa, že iba opravdivo
duchovne žijúci človek s primeraným prehľadom bude
môcť čeliť ideológii (či demagógii?) dneška tak, aby
ostal v pravde verný Tomu, komu uveril…

BORIS RAKOVSKÝ
šéfredaktor
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BIBLICKÉ SLOVO

R E P O R T

Verní vo viere
„Prečo majú hovoriť pohania: Kdeže je ich Boh? Náš Boh je však
na nebesiach, všetko robí podľa svojej vôle. Ich modly sú striebro a zlato, dielo ľudských rúk. Majú ústa, ale nehovoria, majú
oči, ale nevidia, majú uši, ale nepočujú, majú nosy, ale nečuchajú, majú ruky, ale nehmatajú, majú nohy, ale nechodia,
z hrdla hláska nevydajú. Podobní im budú tí, ktorí ich zhotovujú, všetci, čo sa na ne spoliehajú. Izrael, dúfaj v Hospodina!“
(Ž 115, 2–9)
Na to, aby sa dnešný hľadajúci človek dal zviesť na bludné cesty,
spravidla ani netreba mimoriadne veľa úsilia. Reklamné agentúry
majú detailne rozpracovanú stratégiu, na ktoré miesta ľudskej
psychiky treba útočiť – najväčšími slabosťami človeka sú pýcha,
lakomstvo, smilstvo, obžerstvo… Ponuka, ktorá vie poštekliť
a ovládnuť tieto jeho slabosti, je obrovská a čím je väčší výber,
tým väčší chaos v človeku môže spôsobiť. A tak sa stáva, že vo
viere nestály a večne pochybujúci „hľadač šťastia a pokoja“ sa
paradoxne otvorí tomu najhlučnejšiemu a najkrikľavejšiemu pôsobeniu svetského trhoviska. A nemusí to byť len zo zlata alebo
striebra zhotovený bôžik – modla, amulet či fetiš, ku ktorým sa
človek utieka, lebo od nich očakáva zázračné vyžarovanie,
nadpozemskú moc. Rovnako nebezpečné sú i naše náklonnosti,
no sklonenie sa pred nimi či klaňanie sa im si zvyčajne ani
nepriznáme. Na všetko máme svoje ospravedlnenie, ktoré tkvie
v pocite, že všetko je dovolené a my sme predsa slobodní ľudia.
Slobodne si volíme povolanie, slobodne sa rozhodujeme pre
zmenu štýlu života, keď nám ten predchádzajúci nevyhovuje.
Nepostrehneme, že našimi modlami sa stávajú každodenné
závislosti – nevieme sa odtrhnúť od televízie či počítača, od
hazardných hier, od osoby, ktorá nás zotročuje, nech je to guru
alebo akýkoľvek manipulátor s ľudskou slobodou…
Áno, človek si myslí, že je slobodný a slobodne sa rozhoduje
pre ponuky sveta. Keby však bol skutočne slobodný, mal by
hlboké poznanie pravosti a jeho svedomie by mu nedovolilo,
aby bol neverný. Svedomie však prestalo byť hodnotou. Svet ho
vyhodil na smetisko ako nepotrebné, život komplikujúce
bremeno. A tak človek stratou svedomia zároveň stratil aj
svedomitosť v zmysle čestnosti voči sebe, voči druhým ľuďom
i voči Pánu Bohu. Stal sa konzumentom cudzích ponúk. Stal
a stáva sa vyznávačom a uctievačom nielen umelých hmôt, ale
aj umelých, náhradných, a teda neprirodzených vzťahov. Tak
ako sa treba detailne naučiť rozpoznávať znaky pravosti platidiel,
aby sme raz nenaleteli falšovateľom a podvodníkom, detailne
treba poznať pravé znaky svojho náboženstva a spoznávať
pravého Boha. Náš Boh je živým a večným Bohom, nie mŕtvou
modlou, ktorú zhotovila ľudská ruka a ktorá – ako všetko ostatné pominuteľné na tomto svete – raz podľahne zániku spolu
s tými, ktorí ju zhotovujú.
ALŽBETA MRÁKOVÁ
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V Moskve súd zakázal činnosť Svedkov Jehovových
MOSKVA (EPD) – Po niekoľkoročných právnych sporoch
rozhodli súdy o zákaze činnosti Svedkov Jehovových v hlavnom meste Ruska, Moskve. Na základe žaloby štátnej
prokuratúry mestský súd v Moskve vyhlásil miestny zbor
Svedkov Jehovových za rozpustený. Právni zástupcovia
zboru oznámili, že podajú sťažnosť na Európsky súd pre
ľudské práva. Predstavitelia Svedkov Jehovových vyslovili
podozrenie, že súd nebol nezávislý a rozhodol na nátlak
zhora. Hovorca Ministerstva zahraničných vecí Spojených
štátov amerických Richard Boucher kritizoval rozhodnutie
moskovského súdu ako porušenie princípov náboženskej
slobody. V zdôvodnení rozsudku sa uvádza, že Svedkovia
Jehovovi svojou činnosťou narúšajú pokojné spolužitie
medzi náboženstvami, rozbíjajú rodiny a svojim členom
zamedzujú prístup k nevyhnutnej lekárskej starostlivosti.
EKUMÉNA VO SVETE 13/04, 31. 3. 2004
V Poľsku ubúda katolíkov a pribúda jehovistov
VARŠAVA (ENI) – Najnovšie údaje poľského štatistického
úradu ukazujú, že v tejto tradične katolíckej krajine klesá
počet katolíkov. Štatistický úrad uviedol, že najrýchlejšie
rastúcim náboženským spoločenstvom sú Svedkovia Jehovovi. Podľa najnovších zistení sa k nemu hlási 124 300 Poliakov. Do evanjelickej cirkvi, ktorá je najväčšou poľskou protestantskou cirkvou, sa hlási len 79 000 občanov. V Poľsku
pôsobia aj dve cirkvi, ktoré sa v 19. storočí oddelili od Rímskokatolíckej cirkvi, a to starokatolícki mariaviti s počtom
24 000 a poľskí katolíci s počtom 21 000. Štatistický úrad tiež
uviedol, že za posledných 10 rokov sa podiel rímskych katolíkov
v tomto 38 miliónovom národe znížil z 95 % na 90 %.
EKUMÉNA VO SVETE 9/04, 3. 3. 2004
Biblia mimo zákona
BURLINGTON (ND, TASR) – V Kanade môže byť čoskoro protizákonné vyučovať známu biblickú tézu, že homosexualita
je hriešna a pohlavný styk medzi osobami rovnakého pohlavia je neprípustný. Informujú o tom internetové médiá.
Ako uviedol riaditeľ kanadskej pobočky Medzinárodnej biblickej spoločnosti Donald Brooker, kanadský senát možno
zaradí homosexuálnych mužov a lesbické ženy do skupiny
obyvateľstva chráneného zákonom pred „propagandistickou nenávisťou“. Takýto krok by mohol postaviť mimo
zákona pasáže Biblie, ktoré odsudzujú homosexuálne
správanie. Ak zákonodarný zbor návrh tohto zákona prijme,
kanadský Najvyšší súd bude rozhodovať o tom, či práva
homosexuálne orientovaných občanov nie sú náhodou
dôležitejšie než náboženská sloboda.
NOVÝ DEŇ, 6. 4. 2004
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rozhovor

EVA ORBANOVÁ

Kto hľadá,
nájde

K

to hľadá, nájde – hovorí stará ľudová múdrosť. Do scenára tohto príslovia sa však môžu
vojsť podivuhodné obsahy. Totiž – ak hľadáme, spravidla vieme, čo chceme nájsť. Prekvapenie nastane, ak sa na konci nášho putovania objaví to, o čom sme ani nechyrovali.
Takúto podobu malo i duchovné hľadanie pani Anny. Mala šťastie, lebo bez psychickej ujmy
vyviazla zo zajatia Silvovej metódy a kultu šambaly a navyše počas pobytu v nich sa jej dostalo duchovného usvedčenia modloslužobných praktík. Mala výnimočnú milosť, pretože
našla to, čo nehľadala a čoho sa nedožadovala.

Pani Anna, mohli by ste našim
čitateľom priblížiť vašu cestu
do spomínaných kultov? Čo bolo
rozhodujúce vo vašom nasmerovaní?
Človeka v živote postretnú mnohé
udalosti, s ktorými sa síce vie vyrovnať,
ale môžu na ňom zanechať stopy. Vieme,
že s pribúdajúcim vekom sa objavia
choroby, starosti o rodinu, pridružujú sa
stresy a oslabuje psychika. Tak to bolo aj
v mojom prípade. Roku 1995 sa
v Trenčíne, kde som bývala, konal kurz
Silvovej metódy. Prezentovali ho pod
mottom: Chceš si zharmonizovať svoj
život, pomôcť sebe aj druhým? Navštív
náš kurz! Mala som dobrý úmysel pomôcť
sebe i svojej rodine, a tak som sa
pre ponúkaný kurz rozhodla. Veľmi ma
oslovila myšlienka uzdravovať ľudí
prostredníctvom týchto praktík a cvičení.

vyššia inteligencia, ktorá bola považovaná
za Boha. O kresťanstve sa tam nevravelo.
Mali ste nejaké informácie
o kultoch pred vstupom do nich?
Ak áno, odkiaľ pochádzali?
O Silvovej metóde sa veľa písalo
v časopisoch, boli uverejnené svedectvá
o vyliečení rakoviny. V meste boli
vylepené propagačné plagáty. Vtedy
som pracovala s kolegyňou, ktorá kurz
už absolvovala a vrelo mi ho odporúčala.
Postupne som sa utvrdila v myšlienke,
že mi to pomôže, keď sa niečomu
dobrému priučím. Silvovu metódu
navyše odporúčala aj istá lekárka
z trenčianskej nemocnice, veľká silvistka,
reikistka a neviem, čo ešte.

Medzi účastníkmi ste zrejme stretli
aj mnohých kresťanov. Mýlim sa?

Silvova metóda je kontrolou
a ovládaním mozgovej činnosti. Jej
ťažisko je v meditácii. Ako ďaleko ste
sa dostali v duchovných cvičeniach?

Na kurze sa zúčastnilo asi dvesto
uchádzačov v rozmanitom veku.
Samozrejme, stretla som tam i kresťanov,
ktorých som poznala z našej farnosti.
V priateľskom rozhovore sme málo
spomínali Boha, ale domnievam sa,
že poväčšine sme v neho verili.
Na prednáškach sa však spomínala akási

Spočiatku som bola zo Silvovej metódy
nesmierne nadšená. Prednášky sa niesli
v duchu vedeckého výkladu
o mozgovej činnosti a jeho kapacite.
Naučili nás prichádzať do hladiny alfa
a v nej i pracovať. Činnosť spočívala
v programovaní samého seba,
vo vysielaní energie iným, mysľou

prenášať druhých ľudí do obrazu,
v ňom určovať choroby, výzor,
povahové vlastnosti a iné. Cvičenia boli
v mojom prípade úspešné asi na
80 percent. Čoraz väčšmi ma však
viedli k úvahám, aké vplyvy pri tom
cvičení pôsobia. Postupne som si
uvedomovala, že sú to praktiky
vniknutia do mysle druhého,
jeho ovládania a že celá silvovka
je postavená na parapsychológii,
na pôsobení prostredníctvom zlých
duchovných síl a otváraní sa ich
vplyvom. Zároveň som bývala veľmi
nervózna, psychicky nevyvážená,
prežívala som strach a duševné
depresie. Pomoc som žiadala u lektorky
kurzu, ktorá ma odporučila
k psychiatrovi z Bratislavy. Potvrdilo sa
mi, že aj odborníci pracujú pomocou
týchto metód. Predpísal mi nejaký liek,
avšak bez účinku.
Táto metóda patrí do širokej
škály samospasiteľných metód.
Myslím si, že nejde o niečo
duchovne indiferentné, ale naopak,
o niečo, čo je nebezpečné.
Aký je váš terajší pohľad?
Keď na túto skúsenosť hľadím
s odstupom času, viem, že žiadna
z okultných metód nepomôže
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Šambala

Slovo šambala je sanskritského pôvodu
a má niekoľko významov. Podľa učenia
budhistickej tantrickej tradície označuje
mýtickú ríšu v Tibete situovanú do okolia posvätnej hory Kailas, v ktorej vládne
ľudská múdrosť. Ak by sa ľudstvu podarilo do nej duchovne preniknúť, vyriešili by sa mnohé svetové problémy.
Pôvod tejto múdrosti je univerzálny, nepatrí výlučne žiadnej kultúre ani náboženstvu.
Šambala je teda kráľovstvo rozumu.
Jej prvým správcom bol kráľ Dawa
Sangpa. Práve jemu odovzdal Šakjamuni Budha pokročilé tantrické učenie,
ktoré sa zachovalo pod názvom kalačakra tantra. Po oboznámení s ním sa
údajne mnohí ľudia v kráľovstve rozhodli nastúpiť cestu meditácie a stali sa
vyspelými a láskavými.
Znovuobjavenie tejto cesty sa označuje tým istým výrazom – šambala.
Podľa jedných jej vyznávačov vedie
do reálnej ríše, ktorej centrom je palác
Kalapa, ležiaci v blízkosti hory Kailas, ale
sú i takí, ktorí veria, že táto ríša prekročila rovinu pozemského bytia, transcendovala a jej obyvatelia nás pozemských pútnikov sledujú, aby v pravej
chvíli prišli a zachránili ľudstvo pred skazou. Cesta do tajomnej ríše sa otvára
iba pre človeka, ktorý sa necháva viesť
šambalou – posvätnou cestou bojovníka.
Ten v sebe objaví koreň bdelosti a zdravia, ktorý leží v každom z nás ako obrovský duchovný potenciál. Toto presvedčenie v sebe ukrýva druhý význam
tohto slova.
Slovo bojovník je odvodené od tibetského slova pawo (dosl. „ten, ktorý
je statočný“). Nemá v sebe štipku agresivity a pocit osobnej slobody sa mu
dostáva vďaka trénovaniu jemnosti,
odvahy a sebapoznávania. Podľa už
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skutočnému psychickému vyrovnaniu.
Vedú iba do hlbokej priepasti a nešťastia.
Preto apelujem na všetkých ľudí,
veriacich i neveriacich, a predovšetkým
na kresťanov, ktorí sa zapodievajú
týmto duchovným marazmom, aby
to zanechali. Pokoj a vyrovnanie duše
môže dať iba viera v Boha, na ktorého
som sa obrátila v ťažkých chvíľach
vnútorného nepokoja. On ma
prostredníctvom svojho Syna Ježiša
Krista zachránil, vlial pokoj do mojej
duše. Hlbokým omylom je myslieť si,
že sa človek spasí sám – to sú
myšlienky od diabla, ktorý odvádza
duše od Boha, a to aj spomínanou
metódou. Naša spása je v Božom
Synovi, ktorý prišiel na tento svet,
aby nás zachránil. Táto myšlienka bola
mojou záchrannou kotvou.
Neskoršie ste zamierili do kurzov
šambaly. Prečo? Metóda Josého
Silvu nesplnila vaše očakávania?
Metóda J. Silvu ma priviedla do veľkého
duševného nepokoja. Hľadala som síce
záchranu, ale ešte nie v Bohu. Myslela
som na ľudskú záchranu. Vtedy som
veľmi dôverovala svojej kolegyni, ktorú
som zároveň v duchu obdivovala za jej
psychotronické schopnosti. Týkali sa
prútkarstva, sebaovládania, hlbokých
meditácií spojených s nadprirodzenými
zážitkami. O týchto schopnostiach mi
často rozprávala. Zverila som sa jej
so svojím stavom a ona ma spoločne
s mojím kolegom priviedla do kurzu
šambaly. Kurz som vnímala veľmi
zdržanlivo. Prednáška a niektoré výroky
ma usvedčili, že som vnikla do sekty,
ktorá Boha i Pána Ježiša síce letmo
spomenula, ale Cirkev a duchovných
predstavených vrátane pápeža
vykresľovali ako brzdu duchovného
rastu, ako tých, ktorí manipulujú
myslením veriacich. Keďže tento kurz
sme z bývalého pracoviska absolvovali
štyria, stali sme sa malým
spoločenstvom na čele so spomínanou
kolegyňou. Raz mi v rozhovore
povedala, že našou úlohou je odvádzať
ľudí od Cirkvi, ktorá vraj neplní svoju
úlohu. Vnímala som, že duchovné sily,
ktoré sa udomácnili na našom
pracovisku, na ostatných vplývali
zle – najmä na veriacich pracovníkov.
Mnohých som na to upozornila,
ale neverili mi. Napokon ich počínanie,

vnikanie do myslenia iných a ich
ovládanie ma presvedčili, že táto cesta
a jej praktiky sú diabolské, zakryté
klamlivou láskou, ktorú sa usilovali
ukazovať. Odísť od nich bolo pre mňa
ťažké, nemala som dostatok síl,
ale cez modlitby a prosby ma Boh
priviedol do spoločenstva kresťanov,
ktoré sa za mňa modlilo.
Navštevovala som duchovné cvičenia,
čítala kresťanskú literatúru a čo je
najhlavnejšie, moja čistá pravá cesta
ku Kristovi viedla cez Božie slovo
a sviatosť zmierenia. Po celoživotnej
spovedi mi Boh dal milosť ako
márnotratnej dcére prinavrátiť sa
do jeho náručia. Tak som definitívne
zabuchla dvere zlu a prijala som
Božiu lásku.
V našej republike je tento kult
pomerne neznámy. Ako by ste
v krátkosti opísali svoju
skúsenosť s ním?
Áno, je pravda, že tento kult
je pomerne neznámy. Keď som hľadala
informácie o ňom, žiadne neboli –
zväčša sa mi dostali iba kusé ústne
odporúčania, akoby všetko malo ostať
v tajnosti. Kurz bol založený na
čakrových meditáciách, kde sme vstupy
do čakier mali roztáčať svojou mysľou,
a tak sme mali byť uvedení do stavu
harmónie. Meditácia mala pôsobiť
upokojujúco, avšak na mňa mala
opačný účinok. Mali sme pritom
vzývať svojho duchovného učiteľa
a tak sa naučiť s ním duchovne žiť.
Základom tohto kultu je viera
v reinkarnáciu, čo sa prieči
kresťanskému učeniu. Vtedy som zistila,
že to nie je cesta pre kresťana,
ale zlepenec všetkého možného,
len nie Božieho.
Pri našom prvom stretnutí
ste mi povedali, že až tu nastalo
vaše pravé duchovné precitnutie,
že duch lži bol vo vašom prípade
navždy usvedčený…
Na tomto kurze som sa presvedčila,
že duch klamstva tu pôsobí veľmi
rafinovaným spôsobom.
Kde je podľa vás hlavný problém,
že i veriaci padnú do osídel
okultnej eufórie?
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Už v začiatkoch našej demokracie
sa na knižnom trhu objavovalo veľa
okultnej literatúry. Čitateľovi sa
všemožne zdôvodňoval jej vedecký
základ. Bola to rozličná psychotronická
literatúra, zameraná na ovládanie
mysle, telepatické schopnosti, hypnózu
a mnohé ďalšie parapsychologické javy.
Tieto schopnosti sa dajú cvičením
ľahko získať. Človek sa tak stáva
výnimočný, cíti v sebe nadprirodzené
schopnosti. Ak sa mu začne v ich
praktizovaní dariť, je sebavedomejší
a ustavične chce napredovať.
Tak som to prežívala i ja po absolvovaní
kurzov Silvovej metódy, mysliac si,
že budem ľuďom pomáhať v životných
problémoch a liečiť ich z chorôb.
A kedy je tá vhodná chvíľa
na spadnutie do okultnej eufórie?
Pre kresťana je hlavným
nebezpečenstvom jeho vlažná viera
a povrchná znalosť Božieho slova.
Pre neveriacich sú to životné problémy
rozličného charakteru.
Čo by ste odkázali všetkým,
ktorí hľadajú v mútnych vodách
okultizmu?
Všetkým, ktorí sa zapodievajú
okultnými praktikami, odkazujem,
aby sa čím skôr spamätali, skončili
s duchovným zlom a pretrhli s ním
akúkoľvek spojitosť. Boh je spravodlivý.
Jeho slovo je živé a prehovára
do každej situácie. Je aj nekonečne
milosrdný – odpustí a prijme
každého späť do svojho náručia,
do Božej lásky, ba čo viac,
duchovne i odmení za úprimné
vyznanie a oľutovanie hriechov.
Kresťan nemôže slúžiť dvom
pánom, nie je možné praktizovať
okultizmus a hlásiť sa k viere.
Preto nech každý zanechá
spomínané zlo a vyznáva
z celého srdca Boha a nášho Pána,
Ježiša Krista. Všemohúci Boh
je naša záchrana, on svojou láskou
uzdravuje duševne i telesne,
on je najväčší a pravý lekár všetkých
ľudských sŕdc. Moje posledné slová
tohto vyznania preto sú:
Život s Bohom je prekrásny, jemu patrí
chvála a vďaka za všetko, čo konal
a koná vo mne i v mojej rodine.
Ďakujem za rozhovor.
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zosnulého protagonistu šambaly Trungpa
Ringpočeho, japonskí samurajovia, bojovníci Tibetu, rytieri stredovekej Európy
a bojovníci domorodých amerických
kmeňov sú jednými z mála príkladov
tejto univerzálnej tradície múdrosti.
Programové heslo statočnosti je jednoduché – nebáť sa samého seba. Iba takíto bojovníci, ktorými sa môžu stať rovnako muži ako ženy, zachránia svet, pričom
vytvoria osvietenú spoločnosť. Podľa šambaly takúto duchovnú vyspelosť dosiahnu prostredníctvom meditačných cvičení
synchronizujúcich myseľ a telo. Pomocou
nich sa človek naučí pracovať s duchovnými energiami, ktoré pôsobia okolo neho.
Podobne ako v joge, aj tu sa kladie veľký
dôraz na dýchanie. Meditačnými cvičeniami odbúravame strach, čím v sebe pestujeme nebojácnosť spočívajúcu v jednoduchom postoji „ísť za strach“, prekročiť
ho. Vyzbrojený duchovnou silou potom
takýto bojovník preniká do mýtickej ríše
a zároveň nachádza posvätný rozmer
v každodennom živote.
Významným propagátorom šambaly
na Západe bol Chogyam Trungpa. Roku
1970 prišiel do USA, kde intenzívne vyučoval. Popritom hodne cestoval a založil
viac ako sto meditačných centier v USA,
Kanade a v Európe. Medzinárodná organizácia Vajradhatu (v súčasnosti nesie
názov Šambala), ktorú roku 1973 založil,
doteraz koordinuje činnosť ostatných
centier. Trungpa založil aj známu univerzitu Naropa Institut (v meste Boulder,
USA), kde sa kombinujú kontemplatívne
štúdiá so západným humanistickým vzdelávaním. Zaujímavosťou je, že princípy
šambaly sa uplatňujú i vo východných
disciplínach, ako je ikebana (aranžovanie
kvetov) a kjudo (lukostreľba).

Silvova metóda
Základom učenia, ktorého autorom je
José Silva, je poznatok, že v našom mozgu pulzuje elektrická energia. V bdelom
stave vysiela mozog približne 20 elektrických impulzov za sekundu, nachádza sa
v tzv. hladine beta. Keď frekvencia impulzov klesne na 7 až 14 kmitov za sekundu,
mozog pracuje v hladine alfa. V tejto
hladine sa prebúdzame a zaspávame.
Cieľom frekventantov Silvovej metódy
(SM) je naučiť sa samovoľne vchádzať do
hladiny alfa, v ktorej vraj náš mozog
pracuje výkonnejšie než v hladine beta.

Je to údajne spôsobené tým, že oproti
bdelému stavu, keď používame takmer
výhradne ľavú mozgovú hemisféru, v hladine alfa zapájame do činnosti aj pravú
polovicu, čím sa výkon nášho mozgu zvyšuje (ľavá polovica hemisféry sa spája
s logickým myslením a skúsenosťami získanými prostredníctvom zmyslov, pravá
sa zameriava na intuíciu, obrazotvornosť
a predstavivosť).
O José Silvovi je známe, že sa považuje za člena Rímskokatolíckej cirkvi,
a práve táto skutočnosť pomýlila už
mnohých kresťanov natoľko, že si dali
prostredníctvom SM „nainštalovať“ do
svojho života duchovného sprievodcu.
Ten sa prostredníctvom meditácie
a okultnej vizualizácie stáva ich najvnútornejším spoločníkom, ktorý ich môže
sprevádzať celým životom. Vizualizáciou
možno vnímať duchovných sprievodcov, akými sú napríklad dramatik William
Shakespear, kráľ Henrich VIII., umelci
Marylin Monroe, Elvis Presley, americkí
prezidenti Thomas Jefferson či George
Washington. Vyvolávanie duchovného
sprievodcu je však praktický špiritizmus.
Uvedené osoby a mnohé ďalšie, ktoré
SM využíva, sú len krycím manévrom na
vstup nečistých bytostí. Tie zoberú na
seba akúkoľvek podobu, vykonajú, ak
treba, nejaký zázrak uzdravenia, len aby
nás zaujali a presvedčili o svojej pomoci
a o svojom dobrom úmysle s nami.
Kresťanská autorka Johana Michaelsonová píše vo svojom diele The Beautiful
Side of Evil o svojej osobnej skúsenosti
so SM. Učiteľ a duchovný vodca, ktorého
si vizualizovala, bol Ježiš, avšak v tejto
vnútornej vízii v ňom rozpoznala falošného Ježiša, jeho duchovný plagiát, ktorý
sa javil ako milujúci a súcitiaci, vzápätí
však ukázal svoju pravú tvár. Johana
vo vizualizovanom Ježišovi rozpoznala
ducha – démona, ktorý ju chcel dostať do
závislosti. Duchovné osídla včas rozpoznala a nedala sa zviesť z pravej cesty.
Analógia tejto skúsenosti a toho,
čo nám predkladá Božie slovo, je zjavná.
Apoštol Pavol varuje i nás kresťanov
21. storočia slovami: „Bojím sa však, aby
sa vaše zmýšľanie neodvrátilo od úprimnosti a čistoty voči Kristovi tak, ako
zviedol had Evu svojou prefíkanosťou.
Lebo keď k vám niekto príde a zvestuje
vám iného Krista, než sme vám my hlásali, alebo keď prijímate iného ducha
a iné evanjelium, než aké ste dostali, vy
to pekne znášate“ (2 Kor 11, 3–4).
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Alternatívne náboženstvá
BORIS RAKOVSKÝ

v Európe (1)

V

dňoch 25. – 28. marca 2004 sa vo Fokoláre centre v malebnom švajčiarskom mestečku
Baar neďaleko Zürichu uskutočnilo v poradí už tretie stretnutie zástupcov európskych
biskupských konferencií venované alternatívnym náboženským smerom a ich prenikaniu na
európsky kontinent – téme, ktorá je v čase rozširujúcej sa Európskej únie nanajvýš aktuálna.
Na seminári, ktorého organizátorom bola Rada európskych biskupských konferencií (CCEE), sa
zúčastnili zástupcovia takmer dvadsiatich európskych biskupských konferencií, delegáti Svätej
stolice, ako i ďalší prizvaní odborníci a zástupcovia médií. Cieľom podujatia bolo na medzi- národnej úrovni iniciovať spoluprácu a vyvolať diskusiu o súčasných náboženských javoch, paralelne prebiehajúcich v jednotlivých európskych krajinách – predovšetkým o New Age a rozmanitých duchovných tradíciách, ktoré toto hnutie „zastrešuje“. Nie vždy má človek možnosť zdieľať
sa a diskutovať v takomto multinárodnom spoločenstve . Zákonite to so sebou prináša mnohé
nové postrehy a poznatky. Možno aj to bol dôvod, prečo som sa rozhodol venovať tomuto
podujatiu väčší priestor, ako som pôvodne zamýšľal, a podrobnejšie spracovať príspevky, ktoré na podujatí odzneli.
Seminár otvoril Mons. Peter Daniel Fleetwood, zástupca gen. sekretára CCEE.
V referáte priblížil obsah a priebeh tvorby
vatikánskeho dokumentu o New Age –
Ježiš Kristus, darca živej vody, na ktorého
realizácii sa sám nemalou mierou podieľal.
Tento spoločný dokument Pápežskej rady
pre kultúru a Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg pravdepodobne onedlho vyjde aj v slovenskom preklade.
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Ako Mons. Fleetwood uviedol, podnetom na napísanie dokumentu boli požiadavky ľudí, najmä biskupov, kňazov, ale
i katechétov a zástupcov laických hnutí
z mnohých krajín, ktorí si uvedomovali,
že to, čo rozumejú pod pojmom New Age
(myšlienky, techniky atď.), negatívnym
spôsobom vplýva na veriacich. Chceli
vedieť, ako najlepšie na tento fenomén
reagovať a žiadali praktické rady, ktoré

by mohli využiť v pastoračnej, misijnej či
pedagogickej praxi.
Mons. Fleetwood sa s účastníkmi
podelil o svoje postrehy a dojmy, ktoré
nadobudol počas prípravy dokumentu.
Ten sa, ako vraví, na súčasnú spiritualitu
pozerá kritickým okom, ale vždy pokojným spôsobom. Pri jeho tvorbe sa uplatnila myšlienka zdržať sa ustavičných zatracovaní, čo má zabrániť dvom veciam:
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odcudzeniu sa ľuďom, s ktorými by sme
mali byť v dialógu, a riziku obvinenia, že
sme katolícki fundamentalisti. Hnutie New
Age je podľa Fleetwooda extrém- ne
komplexný fenomén, ktorý vzdoruje
jednoduchej analýze, alebo simplicistickému zhodnoteniu.
Keď dokument vyšiel, jednotlivé biskupské konferencie vyzvali ľudí, aby úradu Pápežskej rady pre medzináboženský
dialóg poslali svoje komentáre, otázky
a reakcie. Prišlo ich veľa, niektoré kritizovali technické nedostatky, iné ponúkali
rozsiahlejšiu dokumentáciu, poukazujúcu na skutočnosť, že táto problematika
sa dotkla mnohých ľudí na celom svete.
Všetky komentáre, aj tie negatívne, boli
nápomocné a pomôžu pri príprave ďalších oficiálnych vyhlásení a dokumentov.
„Ľudia niekedy hovoria, že Vatikán nepočúva, ale tu je pozitívny príklad síce opatrného, ale zato veľmi otvoreného procesu – absorbovať pastorálnu múdrosť
z mnohých častí sveta,“ podotkol Mons.
Fleetwood.
Fleetwood ďalej konštatoval, že príprava
a schvaľovanie dokumentu pohltila príliš
mnoho času a tak sa stalo, že je miestami neaktuálny. Niektoré dôrazy sa zmenili
a dôležitejšími sa stali iné otázky. Ako povedal, v procese jeho prípravy si uvedomil,
že to, čo skutočne potrebujeme, nie je ani
tak dokument o New Age, ako skôr o ezoterizme: hnutie New Age má byť včlenené
„do širšieho kontextu ezoterickej zbožnosti, ktorej príťažlivosť ustavične narastá.“
Jadrom dokumentu sú jeho prvé
dve kapitoly, ktoré analyzujú myslenie
New Age a približujú jeho rôznorodé
tradície. V ďalších dvoch kapitolách dokument porovnáva niektoré body spirituality a doktríny New Age a kresťanstva.
Piata kapitola je krátkym vysvetlením základného motívu a súčasne titulu publikácie – Ježiš Kristus, darca živej vody. Tento
názov vyjadruje podľa Fleetwooda najzdravší pastorálny model pre dialóg s ľuďmi, ktorí sa angažujú, alebo sú priťahovaní k hnutiu New Age. Šiesta kapitola
obsahuje rady a niektoré varovania týkajúce sa súčasnej spirituality a vyvolala
najviac reakcií. Záverečná časť pozostáva
zo slovníka, niektorých bibliografických
informácií a krátkych ukážkových formulácií myšlienok New Age od Williama Blooma a Jeremyho Tarchera.
Názory o pôvode pojmu New Age sa
rôznia, ale zdá sa, že tento názov prvýkrát
použili slobodomurári ako titul pre časopis
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publikovaný starovekým škótskym rádom
v južnej jurisdikcii USA roku 1900. Vychádza z astrologickej interpretácie dejín,
podľa ktorej vek Býka (judaizmus) pripravil
cestu pre vek Rýb (kresťanstvo) a ten je
zase prípravou na nastávajúci vek Vodnára, ktorý má podľa určitých výpočtov nastať v čase medzi rokom 1967 a 2376.
Existuje veľa teórií o tom, ako sa táto
zmena udeje. Jedni ju vnímajú ako spontánny vývoj a iní ju, naopak, chápu ako
proces, ktorému treba napomôcť pridaním sa k hnutiu, ktoré vedie k hlbokým
kultúrnym zmenám.
Niektoré tradície, ktoré sa vlievajú do
širokého prúdu New Age sú: staroveké
egyptské praktiky, kabalizmus, ranokresťanský gnosticizmus, sufizmus, učenie
druidov a keltské náboženstvo, stredoveká
alchýmia, renesančný hermetizmus, zenbudhizmus, joga. Už len z tohto výpočtu

Ak sa rozhodneme pre víziu Krista
ako kozmického Krista, alebo prijmeme
panteistickú či panenteistickú víziu boha,
ktorá je podstatná pre vznik spirituality,
ekofeminizmu a niektorých ďalších súčastí New Age, nezostane už priestor na
myšlienku Boha ako Otca, alebo ako osoby
odlišujúcej sa od svojho stvorenia. Všetko
sa zlučuje v to, čo New Age nazýva „fúzia“.
Panteizmus a panenteizmus sú teórie, ktoré nemajú miesto v ortodoxnom a tradičnom kresťanstve. Preto vybrať si medzi
týmito systémami znamená aj rozhodnúť
sa niečo uprednostniť.
Závažnou otázkou, ktorá súvisí nielen
s myšlienkami, ale aj s terapiou New Age,
je hriech. Ak sa naň pozeráme zdravým
spôsobom, je uznaním nedokonalosti.
Avšak stať sa dokonalým je v kresťanstve
niečo diametrálne odlišné ako v hnutí
New Age. Pre kresťana je dokonalosť

Zaujímavé príspevky predniesli (zľava): Mons. Peter Daniel Fleetwood, Mons. Pier
Luigi Celata a Richard Rouse.
vyplýva, že New Age je komplexným fenoménom, či dokonca súborom viacerých
fenoménov. Tento komplex je pre mnohých príťažlivý a vytvára v nich potrebu niečoho duchovného pre život. To
pre Cirkev predostiera základnú otázku:
Čo sme neponúkli, keď ľudia hľadajú
inde? Na ňu však nadväzujú i ďalšie naliehavé otázky: Aké prvky tohto súčasného
duchovného hnutia môžu byť integrované do našej kresťanskej vízie Boha,
sveta a ľudstva? Sprostredkujú praktiky
New Age to, čo sľubujú? Aký je vzťah
medzi pozitívnym myslením a realitou?
Čo zostane z ľudskej zodpovednosti za
život tu a teraz, ak niekto prijme vieru
v reinkarnáciu?

postupným približovaním sa k Bohu a nie
„obutie si Božích topánok“. Je to skôr
otázka postupného pripodobňovania sa
Bohu, nie chcenia byť bohom. Kresťanstvo nie je zápasom o moc medzi ľuďmi
a Bohom, ale procesom rastúceho harmonického spolužitia.
Mons. Fleetwood na záver podotkol, že okrem ezoterizmu je veľkou výzvou
pohanstvo a neopohanstvo – najmä pre
Európu. S tým súvisí i oživovanie domorodých náboženstiev a vytváranie ich
najrozličnejších novodobých foriem, čo si
od Cirkvi vyžaduje tvorivý a rozhodný
ohlas, a to vo sférach, kde sa zdá, že
ľudia hľadajú príťažlivé a uspokojujúce
„duchovné alternatívy“.

7

Alternatívne náboženstvá v Európe
V nadväznosti na predchádzajúci
príspevok vystúpil arcibiskup Mons. Pier
Luigi Celata, sekretár Pápežskej rady pre
medzináboženský dialóg. V úvode svojho
referátu označil spomenutý dokument za
užitočný, ale súčasne za provizórny, a to
najmä z dvoch dôvodov: fenomén New
Age je ťažko definovateľný a ustavične
sa vyvíja; jeho prejavy sa menia podľa
krajín, hoci si zachovávajú niektoré spoločné idey a rysy. Preto bolo potrebné
doplniť túto všeobecnú úvahu reflexiami
vypracovanými partikulárnymi cirkvami,
aby všeobecnej Cirkvi boli k dispozícii
konkrétnejšie pastoračné návrhy.
V liste zaslanom jednotlivým biskupským konferenciám bolo stanovených
päť otázok: 1. Ako sa vo vašom kontexte
pozeráte na fenomén New Age? 2. Opíšte
hlavné prejavy, v ktorých sa dajú nájsť
základné myšlienky New Age; je to rastúci
fenomén? 3. Akým spôsobom ovplyvňujú

kultúrou, že sa takmer nepovažuje za „novú
paradigmu“ napriek tomu, že ním zasiate
myšlienky ustavične prinášajú nové ovocie
a využívajú sa aj na komerčné ciele.
Do Afriky hnutie ešte len prichádza,
v ázijských krajinách ako Japonsko, Kórea
a Filipíny teraz vyhodnocujú zmätok spôsobený New Age tým, že po svojom
interpretujú východné a tradičné náboženstvá. Predovšetkým v odpovediach
z Japonska a Kórey sú načrtnuté niektoré
typické charakteristiky New Age tvoriace
prizmu, cez ktorú sa pozerá na miestne
náboženstvá. Ide najmä o individualistické
a utilitaristické orientovanie náboženstva,
hľadanie vlastnej transformácie, potvrdenie konceptov kozmickej energie, kontaktu
s duchmi, jednoty spirituality a vedy.
Odpovede biskupských konferencií
ponúkajú i zaujímavé úvahy a postrehy o rozširovaní hnutia. Hovoria o tom,
že New Age má korene v západnom

Fokoláre centrum poskytlo účastníkom seminára príjemné prostredie.
rôzne prejavy New Age náboženskú prax
katolíkov? 4. Ktoré dôležité publikované
štúdie sú považované za užitočné na
kresťanské zamyslenie? 5. Aké pastoračné
ustanovenia sa navrhujú?
Odpovede opisujú súčasnú situáciu na
rôznych kontinentoch. Väčšina z nich skutočne potvrdzuje živú prítomnosť a pretrvávajúci rozmach širokého kultúrneho prúdu
New Age, hoci odhaľujú, že mnohí ľudia tento pojem nepoznajú a niektoré aspekty
modernej kultúry, ktoré sú s ním spojené,
neinterpretujú ako jednotný fenomén.
Situácia je, prirodzene, rozdielna podľa
rôznych geologicko-kultúrnych oblastí.
V Severnej Amerike a v krajinách západnej, no dnes už aj východnej Európy sa
New Age natoľko identifikovalo s modernou
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ezoterizme 19. storočia a v druhej polovici 20. storočia sa rozšírilo ako „nová
paradigma“. V súčasnosti si podmaňuje
nové priestory mimo anglosaského sveta a západnej kultúry. Jeho expanzia sa
však nemôže pripisovať len vnútornej sile
ideálov hnutia, ale zdá sa byť aj výsledkom kultúrnych a ekonomických plánov
širokej vízie, ktoré ponúkajú spoločnú
iniciatívu a projekty hnutiam rozmanitého pôvodu a obsahu, a vytvárajú siete
spolupráce na celosvetovej úrovni.
Ako podotkol Mons. Celata, zaujímavým
poznatkom, dotazníka bola rôznorodosť
príčin, pre ktoré New Age získava svojich prívržencov v jednotlivých krajinách
a kontinentoch. Napríklad v Poľsku sú ľudia
k New Age priťahovaní ponukou uzdravenia
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prostredníctvom kozmickej energie, alebo novým životným štýlom charakterizovaným zdravým stravovaním, harmóniou s prírodou, spirituálnymi intuíciami;
populárne sú aj rôzne metódy a formy
alternatívnej medicíny a okultizmu.
Vo Francúzsku prevláda rozšírené
hľadanie „božského“, niečoho, čo je hore
a záujem o fyzické a psychické praktiky
otvárajúce sa vyšším energiám. Niekedy
sa tieto praktiky bez väčšieho dôvodu
spájajú s budhizmom.
V zámožnom prostredí Talianska sa
príčina rozmachu New Age vidí v túžbe
po dobrom psychicko-fyzickom stave,
intenzívnom šťastí až pôžitku, ktorý je
jedinou dogmou, ktorú treba rešpektovať. New Age sa tu preto šíri najmä na
miestach dovoleniek a oddychu, v centrách svetského života, kde sa ponúkajú
kurzy ezoterizmu, východnej meditácie,
reiki, terapie kryštálom a pod.
V Argentíne sa v súčasnosti New Age,
pôvodne rozšírené iba v strednej a vyššej vrstve, dostalo vo svojej ľudovej verzii
aj k širokým masám. Je to vidieť najmä v knižniciach, kde pribúdajú knihy
o zvláštnych duchovných skúsenostiach,
stretnutiach s mimozemšťanmi a kontaktoch s duchmi. Je tu zjavná rozšírená
prítomnosť gnostických ideí, ktoré ponúkajú utiekanie sa k intermediárnym
bytostiam a k angelológii bez vzťahu
ku Stvoriteľovi.
V Čile a Brazílii New Age naopak zaznamenáva značný vplyv na zámožnejšiu
spoločenskú vrstvu, ktorá navštevuje
centrá a majstrov východnej spirituality a prikláňa sa k technikám holistického liečiteľstva. V menej bohatých prostrediach New Age prispelo k prehodnoteniu
domorodých tradícií, starých povier a ezoterických praktík. Jeho príťažlivosť je
v niektorých prípadoch posilnená aj spojitosťou so skupinami viac-menej tajnými,
ako rosekruciáni, templári, teozofisti, špiritisti alebo parapsychologisti.
V Japonsku sa New Age vníma ako
veľmi vplyvný kultúrny a náboženský
prúd, ako tretia vlna alternatívneho náboženstva, ktorá prišla po vlne nových
náboženstiev. Je charakteristické svojou
individualistickou orientáciou v zhode
s dnešnou mentalitou, predovšetkým
mládeže. Odpoveď z Papuy Novej Guiney
je zvlášť zaujímavá: New Age tu takmer
neexistuje, ale vzhľadom na náboženské
tradície domorodého obyvateľstva sú tam
niektoré podobnosti s ideami tohto hnutia:
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jednota s prírodou, hľadanie svojej energie alebo životného princípu, priťahovanie
k duchovným bytostiam, záujem o liečenie
chorôb na duchovnej rovine. Pozorujú sa
tu však i výrazné nezhody: napríklad nenachádza sa tam, ako to je pre New Age typické, panteistická vízia ani nič podobné
individualistickej tendencii, ktorá hľadá
vlastnú realizáciu vo vytváraní si vlastných
hodnôt. Rozdiely tohto typu môžu pomôcť
lepšie vymedziť špecifické pole New Age.
Ako Mons. Celata ďalej informoval,
z odpovedí na dotazník vyplýva i rozdielnosť miery a spôsobov, ako idey New
Age prenikajú medzi katolíkov: V Španielsku New Age zaznamenáva vzostup,
hoci stratilo svoju silu ako ideológia, a
má veľký vplyv na náboženskú prax katolíkov, ktorí zostávajú zmätení z prúdov
ako panteistický holizmus, gnosticizmus,
radikálna ekológia, tendencia k náboženskému iracionalizmu.
V Kanade sa veriaci musia konfrontovať s niektorými konceptmi pochádzajúcimi zo sekulárneho humanizmu, ktoré
už prenikli do všeobecného zmýšľania:
napríklad sa často hovorí o rozvíjaní ľudského potenciálu, praktizovaní pozitívneho myslenia, realizácii vlastného duchovného vzostupu a pod.
V Kórei sú v zornom uhle pozornosti
východné metódy ako prostriedky na
priblíženie sa k Bohu a tiež na zlepšenie
vlastného zdravia: napríklad skupiny, ktoré
sa nazývajú „modlitbové“, sú v skutočnosti zamerané na cvičenie s cieľom získať
väčšiu psychofyzickú energiu.
V Japonsku sa myšlienky New Age
v katolíckom prostredí šíria cez feministické a gnostické skupiny a praktizovaním
rôznych psychologických a terapeutických
činností. Potvrdzuje sa aj vplyv tejto ideológie v teológii náboženského pluralizmu.
Doručené odpovede vo všeobecnosti
poukazujú na potrebu vyjasniť základné
koncepty New Age a postoj, aký máme
zaujať voči propagovaným technikám
a metódam, ktoré sa na prvý pohľad
zdajú byť založené na čisto ľudskej rovine bez toho, aby boli v explicitnom
konflikte s vierou. V hodnotení tohto
fenoménu zaznievajú rôzne prístupy:
od zdôrazňovania viac okultistického
charakteru až k vyzdvihovaniu jeho
pozitívnych aspektov, ktoré môžu byť
základom pre dialóg.
Čo sa týka pastoračných postrehov
v uvedených odpovediach, povedal na
záver Mons. Celata, môžeme sa zmieniť

najmä o niektorých: príprava schém pre
homílie, organizovanie odborných a pastoračných sympózií, nevyhnutnosť pomôcť hlbšie sa zakoreniť v základoch
viery. Je veľa formačných centier, ktoré
ponúkajú pomoc viac na psychologickej
úrovni ako samotnú duchovnú formáciu.
Niekedy chýba to, čo je pre kresťanstvo
špecifické: stretnutie sa s osobou Ježiša
Krista prostredníctvom slova a života
cirkevného spoločenstva. Žiada sa tiež
väčšia spolupráca medzi expertmi na
spiritualitu s cieľom sprístupniť kresťanské dedičstvo tým, ktorí hľadajú.
Z odpovedí vystáva tiež naliehavá
potreba zahrnúť problematiku New Age do
programov teologických fakúlt a seminárov, ako aj do formácie rehoľníkov a rehoľných sestier. Treba, žiaľ, uznať často
prehliadaný fakt, že napriek šíreniu istých
myšlienok New Age komunikačnými prostriedkami v protiklade s našou vierou,
je málo kresťanských centier, ktoré by
boli pripravené poskytnúť informácie
o psycho-fyzických technikách a metódach kresťanského rozlišovania. Pre respondentov sa zdá byť taktiež dôležitá
potreba komunikácie prostredníctvom
moderných komunikačných prostriedkov
o aktuálnosti kresťanského života. V čase
globalizácie sa informácie vymieňajú na
celosvetovej úrovni. To môže síce priniesť
väčšie názorové kontrasty a napätia, ale
zároveň to Cirkvi dáva možnosť šíriť svoju
správu o spáse v rôznych kultúrach a špecifických prostrediach na celom svete.
Aj na poli medzináboženského dialógu
sa presadzuje nevyhnutnosť jasne vymedzených ideí, aby sa neskĺzlo k náboženskému relativizmu alebo synkretizmu.
Nevyvážené vyzdvihovanie hodnôt iných
náboženstiev ako budhizmus alebo tradičné domorodé náboženstvá môže spôsobiť, že kresťanský monoteizmus a viera
v jedného osobného Boha, ktorý vstupuje
do ľudskej histórie, aby ľudí oslobodil, sa
môžu zdať príliš úzke, prísne. Zvláštnu
pozornosť v rozlišovaní si preto vyžaduje
účasť katolíkov, predovšetkým pastierov
Cirkvi, na multináboženských udalostiach
organizovaných inými. Napriek tomu, že
tu existuje riziko, že budú zapletení do
iniciatív ako fundamentálna ideológia,
idea transcendentnej jednoty náboženstiev
alebo presvedčenie, že historický vývoj vedie k jedinému svetovému náboženstvu.
n
(Pokračovanie v budúcom čísle)
Foto: B. RAKOVSKÝ

R E P O R T
Európski náboženskí vodcovia
napomínajú odložiť násilie
Predstavitelia európskych cirkví a náboženských spoločenstiev sa na stretnutí
v Moskve rozhodne vyslovili proti používaniu násilia. S pripomenutím násilia na Blízkom východe a v Kosove
vo vyhlásení, ktoré uverejnili 23. marca,
nabádajú na používanie politického riešenia v oblastiach postihnutých konfliktmi. Výkonný výbor Európskej rady
náboženských vodcov (ECRL) sa 22. marca
zišiel v Moskve pod predsedníctvom
biskupa Gunnara Stalsetta.
Vo vyhlásení náboženskí predstavitelia odsudzujú zavraždenie vodcu
Hamasu šejka Ahmeda Jassina, ako aj
najnovšie proti Srbom namierené násilnosti v Kosove. Na stretnutí sa zúčastnili významné osobnosti náboženského života – bruselský kardinál Godfried
Danneels, francúzsky veľrabín RenéSamuel Sirat a bosniansky vodca moslimov Reis-ul-ulema Mustafa Cerič.
Nasledujúca konferencia ECRL, ktoré
bolo založené v novembri 2002 ako
súčasť Svetovej konferencie náboženstiev za pokoj, sa má podľa slov biskupa
Stalsetta konať v novembri v Bruseli.
KP/–zg–TK KBS, 24. 03. 2004
V Indonézii sa bili kresťania
s moslimami
AMBON (ČTK) – Najmenej 12 ľudí prišlo
o život a desiatky ďalších utrpeli zranenia pri násilnostiach, ktoré včera vypukli medzi kresťanskými a moslimskými
obyvateľmi správneho strediska indonézskeho súostrovia Moluky Ambonu.
Pri nepokojoch podpálili niekoľko budov
vrátane úradu OSN. Ide o najhoršie násilnosti od roku 2002, keď bola za podpory vlády uzatvorená mierová dohoda,
o ukončení sporu medzi oboma náboženskými komunitami. Počas konfliktu od roku 1991 zahynulo vyše 9 000 obetí a vyše
pol milióna obyvateľov muselo opustiť
domovy. Včerajšie útoky vypukli po tom,
čo príslušníci malého separatistického
kresťanského hnutia pochodovali Ambonom a pripomenuli si výročie nepodareného pokusu o získanie nezávislosti pred
54 rokmi. Dve z obetí zastrelili, jednu rozsekali mečom.
SME, 26. 4. 2004
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Ron Hubbard a jeho dianetika
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Sizyfovské

Bludné balvany
2004
VĚRA NOSKOVÁ

V

Českej republike sa zrodila zaujímavá tradícia. Už od roku 1998
Český klub skeptikov Sisyfos každoročne udeľuje cenu Bludný
balvan jednotlivcom, kolektívom, ale i médiám propagujúcim pseudovedecké teórie a šarlatánstvo každého druhu. Už minulý rok sme
o tomto výnimočnom podujatí priniesli prvú reportáž a keďže nás
očarilo svojou aktuálnosťou a výpovednou silou, rozhodli sme sa, že sa
oň budeme pravidelne zaujímať. Dúfame, že tým dáme podnet na to,
aby aj na Slovensku niečo také atraktívne a veríme, že i mediálne príťažlivé, čoskoro uzrelo svetlo sveta. Čo vy na to, slovenskí skeptici?

Sú paveda, šarlatánstvo a ich šírenie
v populácii nebezpečné, alebo len komické? Českí skeptici zvaní sizyfovia sa
domnievajú, že v rôznych kombináciách
a pomeroch sa pri jednotlivých bludoch
a pseudovedeckých tvrdeniach stretáva oboje. Napríklad liečenie na diaľku je
smiešne len do chvíle, kým sa takému
„podarenému“ liečiteľovi odovzdane
nezverí do rúk chorý s karcinómom.
Preto aj ironická cena Bludný balvan,
ktorú skeptici každú jar udeľujú za mätenie českej verejnosti jednotlivcom
a skupinám, má síce varujúci podtext,
ale humornú podobu.
Slávnostným krokom, sprevádzaný
hudbou a zrakmi napätých divákov
v preplnenej posluchárni Prírodovedeckej fakulty UK v Prahe, prichádza
sprievod v antických odevoch. Prvý
ide pedel, potom tri Grácie, osobná
ochrana so štítom a oštepom a kontaktér s bájnym Sizyfom, astrofyzik Jiří
Grygar, sprievod uzatvára. Miestnosť je
plná skeptikov, ako aj študentov, ktorí
sa tešia na recesiu a sarkazmus komisie pre Bludné balvany – českí skeptici,
členovia celosvetového skeptického
hnutia prišli 22. apríla obdarovať vybraných laureátov za „mätenie českej
verejnosti“, ako predpisujú stanovy
Komitétu pre Bludné balvany.

10

Zlaté denníky
Anticena Bludný balvan sa neudeľuje len
pavedcom a ezoterickým podnikateľom,
ale aj médiám, ktoré propagujú ezoterikov s ich „duchovným“ biznisom, alebo
okultnú teóriu. V tomto roku sa v kategórii družstiev o zlato podelila Mladá fronta
Dnes (MFD) a moravský denník Rovnost
za „nekritickú propagáciu alternatívnej
medicíny a za šírenie neoverených správ
a dezinformácií“.
MFD upozorňuje na kvality liečiteľov
a biotronikov v pravidelnej rubrike prílohy
Zdravie a životný štýl. Šarlatánom takto
zaisťuje reklamu externista Jiří Kuchař
z časopisu Regenerace. Opisuje napríklad,
ako utopený mladý muž ležal v nemocnici
v hlbokom bezvedomí s trvalo poškodeným
mozgom, lekári – ako je ich zvykom – nedávali rodine žiadnu šancu. Mladíka údajne
zachránil děčínsky liečiteľ Valdemar Grešík
záhadným pôsobením na diaľku. Grešík vraj
pomohol aj chorému v Austrálii – zbavil ho
autizmu tým, že narušil pevný obal jeho
aury (MFD, 12. 12. 2003). Svedectvo autistu či jeho lekárov, pochopiteľne, chýba,
veď Austrália je tak ďaleko a komunikácia
s Austrálčanmi viazne…
V pyramíde možno vyhladzovať vrásky, čistiť pleť, ako aj dobíjať liečivé rastliny a energetizovať vodu, tvrdí v článku
Domáca pyramída vie liečiť denník Rovnost

(6. 12. 2003). Domácu pyramídu si možno
podľa návodu vyrobiť napríklad zo špajlí,
hókus-pókus nie je žiadna veda, zázraky sú
tu pre každého. V článku Kineziológia – návrat k starým čínskym metódam liečenia sa
v Rovnosti (10. 11. 2003) zasa píše: „Všetci
chápu, keď má vnučka modré oči ako jej stará matka. Ale keď má problémy v sexuálnej
oblasti a kineziológia ako príčinu odhalí, že
starká bola kedysi počas vojny znásilnená,
toto zistenie nechcú prijať. A pritom ide
o rovnaký prenos genetickej informácie.“
Ešteže títo sebavedomí, vševediaci
laici opravujú vedu s pomocou niektorých
žurnalistov. Vyvracajú prírodné zákony,
poznatky genetiky, evolúciu, posmievajú sa „vedátorom“ (ako ľudí z výskumu
zásadne nazývajú) za školské vedomosti
– tie sú v mimoriadnom opovrhnutí. Len
ich tajné vedomosti získané prostredníctvom šamanov, vesmírne vedomie, vďaka
intuícii a senzibilstvu za niečo stoja.

Strieborný pyramidológ
Strieborný Bludný balvan v kategórii družstiev dostal jeden pyramidológ a dvaja
úradníci Mestského úradu Vimperk, ktorí
mohli zabrániť postaveniu obludnej plastovej
15-metrovej pyramídy v šumavskom lese.
Pyramidológ Anatolij Iaguiiaev je duchovný potomok ruských „jurodivých“, žiak
mongolských lámov, muž nabitý svätosťou,
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ale aj priam medveďou húževnatosťou.
Je občanom štátu Izrael, kam z Ruska odišiel, ale kde pobudol len pár rôčkov. Svätá
zem vraj nepraje duchovnému a energetickému potenciálu pyramíd, a to vinou
moslimov, prezradil istej novinárke. Žiaľ,
i v ČR sa vyrojili nepriatelia vyšších duchovných cieľov. Proti stavbe protestovali mnohé inštitúcie a ľudia z okolia i z Prahy. Nepomohlo to. Zázrak už stojí a hoci pôvodne
nemal prečnievať ponad stromy, prevyšuje
ich, lebo duch musí prevyšovať hmotu.
Čo sa teraz bude diať? Milovníci každého druhu pyramíd tvrdia, že sa v nich
všetkému darí, vodka hustne, dieťa tučnie, mäso je sviežejšie a britva ostrejšia.
Samozrejme, tu možno nabíjať pyramidálnou energiou solventných klientov i
ich domácich miláčikov. Semená tu budú
lepšie klíčiť – veď v pyramíde s vlastnosťami skleníka by bol skôr zázrak, keby
rýchlejšie neklíčili. Nad tvrdením odborníkov, že v egyptských pyramídach sa múmie nerozkladali vďaka skvelej mumifikácii
a ďalším fyzikálno-chemickým faktorom,
sa možno len pousmiať. Moskvu obklopuje
niekoľko obrovských pyramíd, takže Moskovčanom sa skvele darí a ich mesto je
chránené pred nehodami a katastrofami.
Pyramidológovia tvrdia, že vlny vyžarované našou planétou sa v pyramíde miesia
s kozmickými vlnami, pričom vzniká nový
kmitočet. Žiaľ, s výskumníkom Iaguiiaevom
nemožno na túto závažnú tému diskutovať. Zrejme je otrávený pochybovačmi
a odporcami, preto votrelcom, ktorí vstúpia na ním prenajatý pozemok, veľavravne
ukazuje pod kacabajkou skrytú pištoľ.
Bronzový balvan v kategórii družstiev
sa tentoraz gúľal do sféry ezoterického
biznisu, kde žiari firma Phoenix vyrábajúca akési amulety plné bioenergie,
akú veda nepozná. Prsteň Atlantov, nílsky kríž Anch alebo keltská špirála majú
vraj pôvod u Keltov či starých Egypťanov. Firma vydáva časopis Phoenix
plný znepokojujúcich otázok: Prečo UFO
stráca záujem o Čechov? Varuje napríklad proti očkovaniu v článku Čo vám
lekári nepovedia. Doktori sú vôbec mimo, veď ani nevedia, že „pohlavné žľazy
majú silný vplyv na kvalitu mysle a že tí,
čo sa pozerajú do zrkadla, starnú rýchlejšie“. Časopis je predovšetkým nosičom
reklám na ezoterické výrobky firmy,
opísané pavedeckou hatlaninou. Dobrými
vílami firmy sú herečka Jana Paulová
a speváčka Ilona Csáková, ktorá je navyše
jej patrónkou.

Zázrační jednotlivci
Zlatou farbou nastriekaný valún z českej
rieky pre jednotlivca si mohol odniesť
Petr Messany. Tento astrológ je predstaviteľom skôr zábavného prúdu staroslávnej pavedy, avšak o to väčšmi priťahuje pozornosť a nádeje dôverčivých.
V textoch napísaných vlastnou rukou sa,
pochopiteľne, chváli a používa novátorskú alternatívnu gramatiku. Astrologicky
správne predpovedal, že sa českým prezidentom stane hviezda šoubiznisu Halina
Pawlowská. Tá síce nominovaná nebola,
dokonca sa ani politike nevenuje, ale len
o vlások to vraj nevyšlo – prezidentom
sa stal Václav Klaus; pravda, predpovedať
jeho úspech nebol žiaden kumšt.
P. Messany „krstí“ platne a knihy, objavuje sa medzi obyčajnými ľuďmi v kúzelníckych kostýmoch, usporadúva prednášky. Hodiac pohľad na stolový kalendár,
odkiaľ číha vyfotený v habite ako nejaký
divadelný čarodejník, vidno, že je vždy
a všade pripravený prísť s astrologickým
odhadom, ako voda presiakne do každej
akcie, ktorá znesie jeho jasnozrivú prítomnosť…
V ezoterickom svete zázrakov žije
psychotronik – právnik Jan Hnilica, ktorý
si zaumienil diagnostikovať záujemcom
choroby a poskytovať im rady, ako sa vyliečiť. Robí to bez veľkých nákladov i bez
okolkov, a to dištančne alebo telepaticky,
jasnovidne a prostredníctvom časopisu
Regenerace. JUDr. Hnilicovi patrí strieborný balvan českých skeptikov. Dokázal,
aké jednoduché je zistiť zdravotný stav
ktorejkoľvek osoby! Stačí vyslať do jej
vzdialených orgánov jasnozrivý pohľad.
A on práve toto vie!
Čitateľ Psychotronickej poradne sa
mu napríklad zverí, že má poruchy trávenia a dozvie sa, že problém je v oblasti
pečene. Ďalší sužovaný čitateľ Regenerace sa sťažuje na problémy so stolicou.
Príčina je v obličkách, píše mu náš laureát.
Občas sa ozve žena po operácii nádorom
zasiahnutého prsníka. Som bez ťažkostí,
ale obávam sa najhoršieho, píše jedna
z nich. V odpovedi psychotronik usudzuje, že jej stav nie je ideálny a ani stav
ženských orgánov nie je najlepší.
Dr. Hnilica predstiera hlbokú znalosť
fyziológie i patológie a na stránkach časopisu strihne každému diagnózu na diaľku
a pripojí pár odporúčaní. Všetky choroby
a zdravotné ťažkosti diagnostikuje pripravenou asi desiatkou rád, odporúča najmä

všeliek púpavu a pôsobenie magnetizéra.
Tento duchovný, telepatický endoskop
sám nelieči, ale nenáročné poskytovanie
rád ho zjavne veľmi baví.
Ing. Vlastimil Žert dostal bronzový balvanček za brojenie proti čiarovým kódom
a za objav, ako ich strašný vplyv jednoducho eliminovať. Kódmi označujúcimi
tovar sme obkľúčení na každom kroku
a v ich negatívnom vyžarovaní sa doslova utápame. Škandalózne odhalenie
ich zhubného vplyvu síce nie je dielom
Ing. Žerta, ale ďalšieho velikána, nemeckého učenca Dr. Budkeho Daega. Žertovi však
patrí vďaka za šírenie osvety o tomto jave
na našom území, a najmä za objav účinnej,
rovnako jednoduchej ako geniálnej obrany
proti tejto novodobej metle ľudstva.
Títo zlodeji energií zbierajú všetky
energie v okolí, a to nielen z jednotlivých
zdrojov, napríklad z elektrických pokladní, počítačov, prípojných šnúr, zásuviek,
stropných žiariviek atď., ktoré súhrnne
vytvárajú patogénny elektromagnetický
smog, ale aj od ďalších bratských kódov.
Nakradnutú energiu potom vysielajú
trojcestnou radiačnou sieťou do priestoru. Energia čiarového kódu elektromagnetickej povahy atakuje všetky dôležité
životné orgány prítomného človeka,
oslabuje ich a prispieva k rozladeniu jeho vnútornej „prevádzkovej techniky“
a k premene krvi z pôvodnej prevahy
magnetickej na zväčša elektrickú.
Našťastie Žert vyskúmal, že kódy stačí
preškrtnúť, aby boli zneškodnené. Vystrašenému obyvateľstvu radí jediné: škrtajte neúnavne a ustavične všetky kódy na
všetkých výrobkoch v svojom okolí. Aké
jednoduché, geniálne a lacné! Návštevníci
tohtoročných Bludných balvanov ľutovali,
že žartovník Žert dostal iba bronz.
Balvany chcel s pomocou troch nedočkavých Grácií odovzdať – ako vždy
– zástupca bájneho Sizyfa, Jiří Grygar,
ale tento rok nebolo komu. Laureáti si
po kamene neprišli. Diváci boli preto odškodnení kultúrnym programom Vieme
to lepšie. Jeho vrcholom bol divadelný skeč mladých hercov o ezoterickom
podnikaní v oblasti prevteľovania – hra
s názvom Cestovka Inkarna. Riaditeľka a
manažér Inkarny dokázali po zaplatení
vteliť klienta do vybraného jedinca v minulosti, dokonca i v budúcnosti. Hoci sa
hra končila pokusom o vraždu, skeptici
sa vynikajúco bavili.
n
Preklad: ALŽBETA MRÁKOVÁ
Foto: J. NOSEK
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a náboženské kulty (1)
V

súvislosti so vstupom Slovenska do Európskej únie (EÚ) vyvstáva i pre nás otázka prístupu k sektárskym organizáciám a novým náboženským hnutiam. Keďže ani v štátoch
EÚ na tento novodobý fenomén neexistuje jednotný názor, riešenie je o to náročnejšie. Tieto subjekty sú chránené slobodou svedomia a vyznania. Avšak vzhľadom na aktivity, ktoré vyvíjajú, si súčasný stav vyžaduje zaoberať sa touto problematikou i na medzinárodnej
úrovni, čo súvisí aj s postupom proti extrémizmu vo všetkých jeho podobách. Nasledujúci
prehľad nie je a ani nemôže byť úplný, pretože situácia sa rýchlo mení, ale priblíži nám, ako
sa v posledných rokoch sama EÚ a predovšetkým niektoré jej členské krajiny (Belgicko,
Francúzsko, Rakúsko)1 podujali na riešenie tohto problému. Hoci ich prístup je neraz rozdielny, cieľ by mal byť rovnaký – zamedziť zneužívanie náboženskej slobody.

MIROSLAV LOJDA
Európska únia sa prostredníctvom svojich najvyšších inštitúcií, ako sú Európsky parlament (EP) a Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (PZRE), zaoberá
aj problematikou siekt a nových náboženských hnutí. Už roku 1992 PZRE vydalo
odporúčanie č. 1178 Sekty a nové náboženské hnutia, v ktorom vyzýva členské
štáty Rady Európy, aby prijali okrem iných
i tieto opatrenia: zabezpečiť informovanie
širokej verejnosti o aktivitách siekt, ako
aj nových náboženských hnutí; využívať
existujúcu legislatívu týkajúcu sa ochrany detí (tam, kde nie je, treba iniciovať jej
vznik): tie deti, ktoré žijú v sektách, musia
byť informované o svojom práve kedykoľvek z nich odísť; zabezpečiť, aby členovia a zamestnanci siekt mali garantované
sociálne zabezpečenie, čo sa týka i tých,
ktorí sa rozhodli z nich odísť.
V súvislosti so známou tragédiou v skupine Rád Chrámu Slnka2 a na základe uvedeného odporučenia sa EP 29. 2. 1996
rozhodol prijať Rezolúciu o sektách v Európe3. Okrem iného v nej členské štáty
vyzýva, aby neudeľovali štatút náboženskej spoločnosti automaticky. V prípade
sektárskych organizácii, ktoré sa podieľajú na ilegálnych a kriminálnych aktivitách, treba zvážiť jeho zrušenie, lebo
im prepožičiava daňové zvýhodnenia a
určitú právnu ochranu. Ďalej EP vyzýva
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k najvyššej miere ostražitosti, aby sa zabránilo podpore ilegálnych sektárskych
organizácií zo strany spoločnosti.
O vážnosti problematiky svedčí i fakt,
že sa jej v EP opäť venovali hneď nasledujúci rok. Výbor pre občianske slobody a vnútorné záležitosti EP sprístupnil
22. 12. 1997 text Rezolúcie o kultoch
v Európskej únii. Pôvodne mal byť tento text schválený počas zasadania EP
12. – 16. 1. 1998. Bol však odmietnutý,
pretože antikultovému hnutiu sa zdal byť
príliš slabý a aktivisti za náboženskú slobodu tvrdili, že touto problematikou sa EP
nemá zaoberať. Text sa preto vrátil komisii na dopracovanie a ďalší jeho osud nie
je známy. Hoci text rezolúcie EP zatiaľ
neschválil, pokúsim sa priblížiť jej podstatné odporúčania:
Európsky parlament v tomto závažnom
dokumente vyzýva členské štáty a európske inštitúcie, aby zasiahli len pri problematických aktivitách kultov v spojení s ich
špecifickými aktivitami, a to vtedy, keď
majú vplyv na fyzickú a mentálnu integritu alebo sociálne či finančné postavenie.
A takisto vtedy, keď sa také správanie
vyskytne aj v iných typoch organizácií
(náboženských či nenáboženských).
EP ďalej vyzýva použiť tresty pre členov kultov len vo vzťahu k ich ilegálnym
individuálnym aktivitám, avšak veľký dôraz

kladie na prevenciu, tzn. predovšetkým
na poskytnutie prístupu k objektívnym
informáciám, vzdelaniu a poradenským
službám najmä pre mladých ľudí, rodiny,
a tak umožniť jednotlivcovi slobodne si
zvoliť zdroj informácie. Takisto treba sprístupniť podporné štruktúry pre tých, ktorí
si želajú opustiť kulty, ako aj ich rodinám.
V rezolúcii sa členské štáty EÚ vyzývajú, aby používali legálne prostriedky a zistili, či existujú dostatočné legislatívne
ustanovenia, najmä vo vzťahu k zákonu
o asociáciách a obchodné, daňové, sociálne či trestné zákony, ktoré majú verejnosť chrániť pred nezákonnými aktivitami
a zaistiť, aby maloletí, ktorých rodičia
sú členmi kultu, neboli zbavení vzdelania
a sociálneho zabezpečenia.
Členské štáty by takisto mali zistiť,
či zákazníci potrebujú ochranu pred zneužitím v spojitosti s komerčnými službami, ktoré kulty môžu ponúknuť na
trhu psychologických služieb, a urgentne
zaplniť medzery v legislatíve. EP žiada
členské štáty EÚ aj o to, aby poskytli pomoc štátom strednej a východnej Európy prostredníctvom programov PHARE
a TACIS, aby si mohli založiť inštitúcie
poskytujúce informácie a poradenstvo,
ktoré sa týka problematiky kultov a nových náboženských hnutí (NNH). Mimovládne organizácie by zase podľa EP
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mali podporiť také informačné a poradenské aktivity, ktoré by každému záujemcovi umožnili voľný vstup do náboženského
kultu či NNH, alebo výstup z neho.

Výzvy a odporúčania PZRE
Posledné aktivity PZRE týkajúce sa siekt
a NNH vyústili 22. 6. 1999 do prijatia odporúčania č. 1412 (z r. 1999) O ilegálnych
aktivitách siekt.4 PZRE v ňom vlády členských štátov EÚ vyzýva: zriadiť alebo
podporovať nezávislé národné alebo regionálne informačné strediská o skupinách
náboženskej, ezoterickej alebo spirituálnej povahy; začleniť informácie o vývoji
a filozofii významných myšlienkových a
náboženských učení do školských osnov;
aplikovať všedné procedúry trestného
a občianskeho práva proti ilegálnym praktikám vykonávaným v mene skupín náboženskej, ezoterickej alebo spirituálnej
povahy; zabezpečiť, aby sa prísne aplikoval zákon o povinnom zápise detí do
škôl a aby príslušné orgány zasiahli pri
jeho nedodržaní.
Tam, kde je to potrebné, treba tiež
podporovať zriadenie mimovládnych organizácií pre obete alebo rodiny obetí
náboženských, ezoterických alebo spirituálnych skupín, najmä v krajinách východnej a strednej Európy. Zároveň však
treba podporiť prístup k náboženským
skupinám vedúcim k porozumeniu, tolerancii a riešeniu konfliktov a vykonať
rozhodné kroky proti akejkoľvek činnosti, ktorá diskriminuje alebo marginalizuje
náboženské alebo spirituálne menšinové
skupiny.
Výboru ministrov PZRE odporúča:
tam, kde je to potrebné, zabezpečiť zvláštnu podporu zriadením informačných stredísk o skupinách náboženskej, ezoterickej alebo spirituálnej povahy v krajinách
strednej a východnej Európy vo svojich
programoch pomoci týmto krajinám a
zriadiť európske observatórium o skupinách náboženskej, ezoterickej alebo spirituálnej povahy, aby sa uľahčila výmena
informácií medzi jednotlivými národnými
strediskami.
Na toto odporúčanie reagoval výbor ministrov odpoveďou z 21. septembra 2001. V stanovisku sa okrem iného
uvádza5:
Výbor bezvýhradne súhlasí s PZRE
v tom, že je podstatné zaistiť, aby aktivity týchto skupín (náboženskej, ezoterickej
alebo spirituálnej povahy) boli v súlade

s princípmi našich demokratických spoločností. Výbor ďalej zdôraznil, že jednotlivé
vlády sú povinné v zaobchádzaní s takýmito skupinami dodržiavať všetky opatrenia
Európskej konvencie o ľudských právach
a využívať ďalšie významné nástroje na
ochranu dôstojnosti vlastnej všetkým
ľuďom a ich rovnakých a neodňateľných
práv. Z toho okrem iného vyplýva povinnosť rešpektovať princípy náboženskej
slobody a nediskriminovania.
Výbor si uvedomuje, že hlavným cieľom tohto odporúčania je chrániť ľudskú
dôstojnosť a najzraniteľnejších ľudí, najmä
deti osôb patriacich do skupín náboženskej, ezoterickej alebo spirituálnej povahy,
a v rámci tohto odporúčania prikladá veľký
význam poskytovaniu informácií o takýchto skupinách verejnosti. V tejto súvislosti
vyjadruje všeobecný súhlas s myšlienkami
a výzvou vládam členských štátov.
Výbor ďalej berie na vedomie, že niekoľko členských štátov v reakcii na odporúčanie už zriadilo nezávislé informačné
centrá alebo sú v štádiu ich zriaďovania.
Pokiaľ ide o odporúčanie výboru zriadiť

informácií medzi jestvujúcimi národnými
informačnými centrami. Podobne je to
s pomocou krajinám strednej a východnej
Európy.
Pre úplnosť treba ešte spomenúť ostatnú aktivitu EP, ktorý 15. januára 2003
schválil rezolúciu o situácii v oblasti základných práv v EÚ. V kapitole s názvom Slobody (sloboda myslenia, svedomia a náboženstva) sa vo viacerých bodoch dotýka aj
problematiky náboženstva a siekt:
V bode č. 46 vyzýva členské štáty
a EÚ, aby zaručili náboženský pluralizmus
a rovnaký prístup ku všetkým náboženstvám a zabezpečili rovnakú akceptáciu náboženských a sekulárnych názorov.
V bode č. 47 odporúča členským štátom
bojovať proti nezákonným aktivitám tzv.
siekt, ktoré ohrozujú fyzickú i psychickú
integritu jednotlivcov, a tak podporovať
právny poriadok a aplikovať zvyčajné
postupy trestného a občianskeho práva
v súlade s názormi vyjadrenými PZRE.
V bode č. 48 sa domnieva, že za základnú
slobodu by sa mala považovať sloboda
nebyť viac stúpencom náboženstva

Protiscientologická demonštrácia v Berlíne (1995)

európske observatórium o skupinách náboženskej, ezoterickej alebo spirituálnej
povahy, aby sa národným centrám uľahčila výmena informácií, Výbor si uvedomuje,
že z hľadiska svojich zdrojov nie je schopný pristúpiť na tento návrh. Na zabezpečenie spoľahlivosti a objektívnosti zhromažďovaných a vymieňaných informácií
by totiž takáto inštitúcia vyžadovala značné ľudské a finančné zdroje. Výbor ministrov však nevylučuje možnosť, že by Rada
Európy mohla v prípade dostupných rozpočtových zdrojov zohrať pomocnú úlohu
pri podpore vytvárania siete a výmeny

Foto: archív

a ideológie, alebo opustiť príslušné spoločenstvo. Ak je to potrebné, malo by sa
toto právo vlády i aktívne chrániť.6
Hoci k tejto problematike už bolo prijatých viacero rezolúcií a deklarácií, musíme, žiaľ, konštatovať, že tam, kde sa nevedia rozhýbať veľké inštitúcie, štáty aj
napriek výzvam volajúcim po účinnom
postupe proti sektárskym organizáciám,
a nie sú schopné nájsť prostriedky na
osvetu, prichádza k slovu druhá strana,
intenzívne lobujúca najmä v krajinách
bývalého sovietskeho bloku. Výsledky
sa dostavili čoskoro. Schovávajúc sa za
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združenia na ochranu ľudských práv,
prípadne bojujúc proti drogovej závislosti, ponúkajú sektárske organizácie svoj
program na schválenie dokonca aj predstaviteľom PZRE.
Dňa 30. januára 2003 sa podarilo poslancovi Azerbajdžanu v PZRE presvedčiť svojich 23 kolegov (boli medzi nimi aj
dvaja slovenskí zástupcovia7), aby podpísali deklaráciu propagujúcu protidrogový
program Narconon8. Dokument zaväzuje
len tých, ktorí ho podpísali, a čoskoro bol
neutralizovaný deklaráciou z 2. apríla 2003,
ktorú podpísalo 24 poslancov PZRE. Táto
deklarácia kritizuje Narconon a hovorí,
že v konečnom dôsledku nahradí drogovú závislosť závislosťou od scientológie.9
Môžeme povedať, že boj o to, kto má
pravdu (sektárske organizácie, alebo ich
kritici), sa presunul z konferencií, časopisov a elektronických médií do parlamentných kuloárov. Teraz si v krátkosti priblížime, ako sa s nimi vyrovnali parlamenty
Belgicka, Francúzska a Rakúska.

Belgicko
Podobne ako v iných krajinách aj tu sa
vážnou situáciou súvisiacou so sektárskymi organizáciami štát začal zaoberať
až potom, keď sa stala známa katastrofa s medzinárodnými dôsledkami, súvisiacimi so skupinou Rád Chrámu Slnka.
Ako vieme, na viacerých miestach sveta
(Francúzsko, Kanada, Švajčiarsko) v rokoch 1994 a 1995 tragicky zahynulo
74 ľudí. Pretože jedným z vodcov skupiny bol aj belgický občan, Dr. Luc Jouret,
rozhodli sa predstavitelia belgickej štátnej moci, že musia ochrániť svojich občanov pred nebezpečenstvom spojeným
s podobnými radikálnymi náboženskými
skupinami. Už roku 1996 vznikla Parlamentná vyšetrovacia komisia, ktorej cieľom bolo preskúmať sektárske organizácie a NNH v Belgicku. Dňa 28. 4. 1997
vydala správu, ktorú následne schválil
parlament, avšak neakceptoval jej doplnok, tvoriaci zoznam 189 sektárskych
organizácií. Okrem iného sa v nej navrhovalo: zaviesť dohľad nad statusom neziskových asociácií, zaviesť do zákonodarstva nové trestné činy, ako sú zneužívanie
ľudí vo vypätých situáciách a aktívna
provokácia na spáchanie samovraždy.
Na základe tejto správy bolo zákonom z 2. júna 1998 zriadené Informačné
a poradenské centrum zaoberajúce sa
škodlivými sektárskymi organizáciami10
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(Centrum, CIAOSN). Centrum má 12 aktívnych členov a 12 náhradníkov, ktorí pochádzajú z akademických, politických,
právnych a im príbuzných kruhov. Navrhuje ich vláda a schvaľuje parlament.
Spolu s Centrom vznikla aj Administratívna agentúra na koordináciu boja proti
škodlivým sektárskym organizáciám (Agentúra, CACLCOSN). Centrum má najmä výskumný, zatiaľ čo agentúra skôr operatívny charakter. Centrum je napojené na
ministerstvo spravodlivosti.
Centrum nebojuje proti fenoménu
siekt, ale ho skúma, analyzuje, a tak si
vytvára vlastný objektívny a kritický
názor. Nemá právomoc zasahovať vo
sfére verejného poriadku, má však právo
oboznamovať politické orgány so svojimi
zisteniami, ktoré sa týkajú problému
sektárskych odchýlok. Je nezávislé tak,
ako mu to vyplýva zo zákona, čo je
aj najlepšou zárukou jeho objektivity.
Hlavnými úlohami sú: štúdovať fenomén škodlivých sektárskych organizácií
a ich medzinárodné spojenia; prevádzkovať dokumentačné centrum prístupné
pre verejnosť; poskytovať konzultácie
(z vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie)
pre štátne orgány; zabezpečiť prístup
verejnosti k Centru a jeho materiálom a
informovať všetkých, ktorí o to prejavia
záujem, o otázke ich práv a o spôsoboch
ich uplatňovania. Centrum má aj určité
obmedzenia. Nie je oprávnené poskytovať psychologické poradenstvo (môže
jednotlivcov odkázať na špecializované
služby), nemôže nikoho zažalovať, podať
podnet na súd alebo vystaviť NNH certifikát o dobrom správaní.
Centrum vybudovalo vlastnú knižnicu
obsahujúcu špecializované diela a periodiká, vrátane počítačového a audiovizuálneho vybavenia. Knižnica bola zriadená
s cieľom vytvoriť referenčné centrum
pre výskumných pracovníkov a odborníkov, ktorí vzdelávajú pedagógov, budúcich učiteľov a tým aj verejnosť ako celok.
Knižnica i dokumentácia sú priamo dostupné verejnosti, aby si ľudia mohli vytvárať kritické názory založené na širokom
spektre relevantných údajov. Centrum
publikovalo aj letáky poskytujúce objektívne informácie o NNH, ako aj o problémoch, ktoré sa môžu vzťahovať na niektoré z týchto skupín.
Aby bolo Centrum čo najobjektívnejšie, jeho pracovníci sa usilujú vybudovať
kontaktnú sieť so všetkými zúčastnenými stranami. Kontakty zahŕňajú širokú

verejnosť vrátane rodičov alebo priateľov členov NNH, oficiálnych predstaviteľov pôsobiacich v Belgicku či v zahraničí,
Administratívnu koordinačnú agentúru,
vysokoškolskú inteligenciu (reprezentujúcu rozmanité prístupy), oficiálne centrá podobného zamerania v zahraničí,
predmetné NNH, skupiny sledujúce činnosť NNH, skupiny zaoberajúce sa ľudskými
právami a médiá. Centrum berie do úvahy
všetky názory a je presvedčené, že žiaden
z nich neobsahuje úplnú pravdu.
Ako môžeme vidieť, belgický model
je zaujímavý a originálny. Belgicko sa
netvári, že sektárske organizácie nie
sú problém, ale ani neorganizuje proti
nim radikálny boj. Nezastáva ani názor,
že všetko nové a nezvyčajné v oblasti
náboženstva je nebezpečné a škodlivé.
Účelom ich politiky je poskytovať dostatok informácií verejnosti a umožniť
jej urobiť si vlastný kritický úsudok
o rozličných škodlivých sektárskych
organizáciách.
n
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Islam v USA

RADOVAN ČIKEŠ

V

posledných voľbách amerického prezidenta vyhral republikán George Bush nad svojím
demokratickým vyzývateľom len rozdielom niekoľko tisíc hlasov. O jeho úspechu sa
rozhodlo na Floride, kde voliči, medzi ktorými – ako sa neskôr ukázalo – boli predovšetkým
moslimovia, dali Bushovi svoju dôveru. S istým zveličením by sa teda dalo konštatovať,
že práve moslimovia umožnili Bushovi zasadnúť do Bieleho domu. Dnes sa však ukazuje, že
moslimskí voliči už v tohtoročných novembrových voľbách takí zhovievaví nebudú. Prečo,
to sa dozviete v nasledujúcom článku, ktorý vám tiež priblíži históriu, vývoj a súčasné odtiene islamu a „islamofóbie“ v USA.
Islam, magické slovo, ktoré v súčasnosti
patrí medzi najskloňovanejšie a najpoužívanejšie v diskusiách súvisiacich so
stretom civilizácií, ale aj s vývojom náboženského dialógu a spolupráce medzi
svetovými náboženstvami a cirkvami.
Tento dialóg sa vedie predovšetkým v krajinách s dominantným vplyvom kresťanstva, kde už moslimovia tvoria značnú časť
obyvateľstva a disponujú aspoň formálne
rovnakými občianskymi právami. Súčasné odhady hovoria, že v krajinách Európskej únie je už okolo 15 miliónov moslimov
a vďaka pokračujúcej imigrácii a zaužívanému modelu mnohodetných rodín je
hľadanie spôsobu spolunažívania viac
ako aktuálne.
Aj v Spojených štátoch amerických,
kde je vo všeobecnosti religiozita nepomerne vyššia, patrí islam k najrýchlejšie

sa rozvíjajúcemu náboženstvu, ktoré za
posledných dvadsať rokov viac ako zdvojnásobilo počet svojich veriacich. Podľa
odhadov sa dnes k islamu hlási okolo 5 až
8 miliónov Američanov. Fakticky to znamená, že ich počet je vyšší ako počet amerických židov a je to teda po kresťanstve
druhé najväčšie náboženstvo, ktoré má
približne 1 200 mešít a modlitební roztrúsených po celej krajine1. Národnostné
zastúpenie moslimov je veľmi rôznorodé.
Čísla ukazujú, že 33 % amerických moslimov pochádza z južnej a strednej Ázie,
25 % z Blízkeho východu, 5 % z Afriky
a Európy a viac ako 30 % vyznávačov
tohto náboženstva tvorí domáce afroamerické obyvateľstvo, z ktorého počtu je
aj najviac nových konvertitov.
Sociologické štúdie hovoria, že typický
moslim v USA je imigrant, ktorý má okolo

34 rokov, má manželku alebo manžela,
minimálne jedno dieťa a aspoň stredoškolské vzdelanie a slušné materiálne zázemie. V žiadnom prípade o ňom nemožno
povedať, že by bol izolacionista, práve naopak, podporuje zapojenie svojej komunity do širších občianskych aktivít na
regionálnej, ale aj národnej úrovni, čo
je typický znak kresťanských kongregácií v USA. Zároveň je tento „ukážkový“
moslim nespokojný s morálnym stavom
Ameriky a prezidentom Bushom, podporuje účinnejšie environmentálne zákony
a politiku pozitívnej diskriminácie2.
V Amerike v súčasnosti už neexistuje
väčšie mesto, kde by sa nenachádzala
aspoň jedna mešita či islamské kultúrne
stredisko. Napriek uvedenému možno identifikovať niekoľko najväčších centier koncentrácie islamského obyvateľstva. Klasické
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náboženské stredisko s najstarším osídlením z konca 19. storočia tvorí stredozápad krajiny. V literatúre sa v tejto súvislosti uvádza mesto Cedar Rapid v Iowe,
kde bola roku 1914 založená najstaršia
mešita, tzv. Mother Mosque. Ďalším známym centrom je Dearborn, Michigan
(predmestie Detroitu), kde v súčasnosti
tvoria prevažne arabskí moslimovia viac
ako 30 % obyvateľstva a dva najväčšie
islamské sviatky sa už oficiálne oslavujú
v rámci mesta ako platené dni. Arabov
sem prilákal Henry Ford, zakladateľ známej automobilky, ktorý bol známy tým,
že považoval prácu Židov a černochov za
nekvalitnú a uprednostňoval pri zamestnávaní Arabov. Henry Ford ako urputný
obhajca bielej puritánskej Ameriky tak
paradoxne spôsobil, že v Dearborne sú
celé štvrte, kde má návštevník pocit, že
sa ocitol na Blízkom východe. Moslimovia
sú, samozrejme, sústredení aj v obrovských mestských konglomerátoch ako
New York, Chicago, Boston či na západnom pobreží v Kalifornii.

História moslimov na
severoamerickom kontinente
Príchod moslimov na americký kontinent
možno vo všeobecnosti rozdeliť na nútený a dobrovoľný. Hoci niektoré pramene
uvádzajú, že arabskí moreplavci a geografi dosiahli pobrežie Južnej Ameriky už
v priebehu 10. storočia a breh Brazílie
okolo roku 1150, prvá väčšia vlna moslimov sa na kontinent dostala na otrokárskych lodiach v 18. storočí, a to nedobrovoľne. Odhady hovoria, že 10 až 20 %
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z celkového počtu čiernych otrokov z Afriky tvorili vyznávači Alaha, ktorí však
boli veľmi rýchlo pokrstení na plantážach
svojho nového domova. Náboženskú
identitu si zachoval len malý zlomok otrokov, a preto o ozajstnom moslimskom
príchode do USA možno hovoriť až od
tretej štvrtiny 19. storočia. Vtedy totiž
začali postupne prichádzať libanonskí
a sýrski Arabi. Aj napriek faktu, že pochádzali z prevažne poľnohospodárskeho
prostredia, rýchlo sa prispôsobili mestskému štýlu v industriálnych centrách
New Yorku, Chicaga či Detroitu. Mnohí
imigranti prišli so zámerom zarobiť
a odísť, ale krajina, ktorá stála na prahu
mohutnej ekonomickej a politickej expanzie, ponúkala aj nevzdelanému obyvateľstvu bohatú možnosť zamestnania,
a tak na návrat do vlasti rýchlo zabudli.
Druhá vlna migrácie sa začala so skončením prvej svetovej vojny po roku 1918,
keď sa rozpadom Osmanskej ríše územie
Blízkeho východu dostalo pod mandantnú správu európskych veľmocí. Časť tamojšieho obyvateľstva sa rozhodla z ekonomických, ako aj politických dôvodov
emigrovať. Radikálny škrt ďalšej migrácii
znamenal americký zákon z roku 1924,
ktorý zaviedol tzv. „systém kvót podľa
národnosti“. Tento mechanizmus určil
pomerný systém počtu imigrantov podľa počtu prisťahovalcov, ktorí žili v krajine
roku 1890. Systém bol pre Arabov krajne
nevýhodný, a tak sa ich počet v USA
upravoval do polovice 20. storočia už len
prirodzeným prírastkom.
Tretia signifikantná vlna začala približne okolo roku 1947, keď predovšetkým

z politických dôvodov bol umožnený
príchod zväčša bohatým a vzdelaným
rodinám moslimov, ktorí z rôznych dôvodov4 utekali zo svojej vlasti. Definitívne zrušenie kvót podľa národnosti priniesol zákon z roku 1965, keď prezident
Lyndon Johnson zaviedol systém, na
ktorého základe uplatnenia výrazne
klesol a klesá prílev obyvateľstva z Európy, a naopak, vzrástol počet emigrantov z Blízkeho východu, Ázie a Latinskej
Ameriky. Vyše polovice tohto nového
obyvateľstva boli moslimovia. Táto štvrtá, tzv. ekonomická vlna migrácie, ktorá
sa začala po roku 1965, je navyše poznamenaná úsilím o zlepšenie materiálneho
zázemia, získanie vzdelania, pričom politické dôvody boli až na malé výnimky
vytlačené na okraj. Títo noví obyvatelia
zároveň prichádzajú z jednoznačným
zámerom dlhodobo sa tu usadiť.
Mnoho moslimov v súčasnej Amerike
však už len ťažko možno označiť za obyvateľstvo „druhej kategórie“ ako to bolo na
začiatku 20. storočia. Mnohí majú kvalitné vzdelanie a zastávajú vysoko odborné
pozície ako lekári, inžinieri či programátori,
pričom majú aj pozitívny vzťah k moslimskej náboženskej komunite. Na rozdiel od
prvých prevažne arabských moslimov je
táto nová generácia vplyvných lídrov
moslimských komunít z Indonézie, Indie či
Malajzie. Taktiež kým pre prvých imigrantov náboženstvo netvorilo až takú dôležitú
úlohu, dnes, naopak, badať masívnu angažovanosť vo veciach viery a života komunity. Súčasní moslimovia v USA už nepociťujú potrebu zmeniť si mená, aby
maskovali svoj pôvod, ako to robili ich
predchodcovia na začiatku 20. storočia.
Moslimské komunity patria k jedným z najväčších a ich vnímanie v multietnickej
Amerike sa rokmi zjavne zmenilo.

"Nation of Islam"

Hlavná budova Islamskej spoločnosti Severnej Ameriky umiestená blízko Indianopolisu v štáte Indiana. Ide o jedno z najväčších islamských centier v Amerike.
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Práve v období tridsiatych rokov 20. storočia, keď bol na krátky čas pozastavený prílev imigrantov zo zahraničia, sa začalo aktívne rozvíjať hnutie čiernych
Američanov hlásajúcich v bielej protestantskej Amerike nadradenosť čiernej
rasy a islamu. Išlo o zvláštne synkretické
učenie ovplyvnené predovšetkým negatívnym sociálnym postavením tamojšieho
čierneho obyvateľstva, ktoré bolo spropagované takými charizmatickými osobnosťami ako bol Malcolm X či boxer Mohamed Ali, dnes už na dôchodku.
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Národ islamu nesúvisí iba s učením
založeným na myšlienkach tohto rozpínajúceho sa náboženstva, je to aj hnutie
čiernych nacionalistov, ktoré ventilovalo
„akumulovanú“ nenávisť bývalých otrokov proti bielym otrokárom. Myšlienkovú kostru hnutia vytvoril Timothy Drew,
chudobný černoch zo Severnej Karolíny,
okolo roku 1886, keď islam začal považovať za jednotiaci prvok pôvodnej afric-

drog a kofeínu. Zaujímavosťou je, že zakazoval aj konzumáciu kukuričného chleba
ako negatívnu reminiscenciu na základnú
obživu prvých čiernych otrokov. Muži
mali predpísané nosiť charakteristickú
pokrývku hlavy (fez) a ženy v modlitebniach zásadne len turbany a dlhé voľné
šaty až po členky. Elijah Mohamed (syn
baptistického kazateľa) sa zároveň pričinil
o zbožštenie samotného Aliho Farda,

prispel k pádu rasistického systému prevažne amerického juhu a k nástupu hnutia
ľudských práv v 60. rokoch personifikovaného aj baptistickým kazateľom Martinom Lutherom Kingom. Malcolm X sa
však na svojej ceste do Mekky a posvätnej púti zoznámil s úplne iným, teda
klasickým islamom, a zistil, že jeho univerzálne hodnoty by mali mať prednosť
pred obmedzenou koncepciou hnutia.

kej a súčasnej americkej kultúry čierneho
človeka. Išlo zároveň o iniciatívu, ktorá
nadväzovala na proces uvedomovania si
koreňov Afroameričanov a budovanie
etnického sebavedomia utláčaných ľudí.
Panovali však rôzne úvahy, čo má byť
jednotiacou a ideologickou väzbou. Drew,
ktorý si zmenil meno na Noble Drew Ali
a založil v New Jersey Maurský Svätý
chrám vedy učil, že každé etnikum musí
mať svoju krajinu pôvodu, meno a náboženstvo. Tvrdil, že černosi sú Maurovia pochádzajúci z Ázie, ktorých náboženstvom je islam, pričom kresťanstvo
prísne spájal s bielou rasou5. Maursko-americké hnutie sa rýchlo šírilo medzi
prevažne nevzdelanými masami najmä
na severozápadnom pobreží a v okolí
Detroitu, kde po smrti svojho zakladateľa
našlo najsilnejšie zázemie.
Ali Fard (známy aj ako Wallace Fard)
bol paradoxne „nečernoch“ turecko-iránskeho pôvodu. Tvrdil, že sa narodil v Mekke a vieroučne nadväzoval na hnutie ako
inkarnácia Drewa. Učenie bolo doktrinálne islamské len okrajovo, pričom hovorilo,
že všetci černosi sú moslimovia, ktorí
boli násilne separovaní od svojej identity6.
Najvernejším Fardovým žiakom bol veľmi
známy Elijah Mohamed, ktorý po záhadnom zmiznutí učiteľa prevzal kontrolu
nad celým hnutím. Elijah Mohamed zaviedol okrem iného aj prísnu disciplínu, ktorá vyžadovala zákaz požívania alkoholu,

ktorý bol odvtedy považovaný za mahdího, teda osobu sprevádzajúcu a oznamujúcu príchod posledného súdu a vzkriesenia
v šiítskej podobe islamu. Shahada (vyznanie viery) podľa hnutia znela: „Verím v jedného Boha Alaha, ktorý sa zjavil v podobe
majstra Aliho Farda a Elijah Mohamed je
jeho prorok.“7
Pre ortodoxného moslima bolo také
vyznanie viery absolútne neprijateľné, ale
Elijah Mohamed si uvedomil, že keď chce
zaujať a nabúrať monopol kresťanstva,
musí mať hnutie náboj jednak kresťanského mysticizmu, jednak časti islamskej
dogmatiky tvoriacej údajne dávnu jednotiacu identitu Afroameričanov. Hnutiu dal
zároveň rasistický rozmer supremácie
čiernej rasy nad bielou, ktorú považoval
za diabolskú. Konečným cieľom úsilia malo
byť vytvorenie samostatného islamského
štátu všetkých čiernych moslimov.
Jeho najusilovnejším žiakom bol Malcolm X. Roku 1992 na základe jeho života
nakrútili známy film s Denzelom Washingtonom. Malcolm X (písmeno X znamenalo „ex“ závislosť od drog a alkoholu,
označenia neger a otrok) vyrastal v uliciach Harlemu a Bostonu v najbiednejších
černošských getách Ameriky a živil sa
krádežami a predajom drog, až sa stretol s Mohamedom Elijahom, ktorý od základov zmenil jeho život. Malcolm X sa
stal najznámejším radikálnym hovorcom
práv černochov v 50. rokoch a výrazne

Toto poznanie ho v konečnom dôsledku stálo život. Malcolm X bol roku 1965
zavraždený, pričom sa dodnes špekuluje, či pokyn v záujme zachovania integrity hnutia vydal sám Elijah Mohamed.
Po jeho smrti roku 1975 sa na čelo hnutia postavil jeho syn W. D. Mohamed,
ktorý sa vydal smerom Malcolma X, teda k splynutiu hnutia s klasickým učením islamu a kompletnému prevzatiu
celej dogmatiky. Len malá časť čiernych
moslimov reprezentovaná kontroverzným Louisom Farrakhanom dodnes zostáva verná myšlienkam pôvodného hnutia.
V súčasnosti tvoria Afroameričania približne 30 % všetkých moslimov v USA.

Moslimovia v Amerike alebo
americkí moslimovia?
Táto na prvý pohľad sémantická slovná hračka je v skutočnosti komplikovaným problémom s definovaním vlastnej
identity, ktorej čelí moslimská komunita
v Spojených štátoch. Islam totiž nepozná
koncepciu oddelenia štátu od náboženstva, ktorá je príznačná skôr pre kresťanskú tradíciu, a preto môže chápanie na
jednej strane patriotizmu a na druhej
strane viery často narážať na značné
kontroverzie.
Prelom v tejto otázke nastal 11. septembra 2001, keď boli moslimovia nútení čeliť veľkej vlne útokov, nepriateľstva
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a kritiky, na ktorú museli reagovať nielen
obyčajní moslimovia, ale aj vodcovia moslimských komunít. Je evidentné, že najmä
po týchto udalostiach začali samotní
moslimovia v USA zdôrazňovať svoje
americké občianstvo a fakt, že chcú byť
plnohodnotnou časťou multietnického
a multináboženského celku. Lídri islamských komunít v USA sa pred rokom 2001
venovali predovšetkým úsiliu zmeniť americkú politiku voči Palestíne, Kašmíru či
Iraku. Tento postoj sa však v súčasnosti
rapídne zmenil a od medzinárodnej agendy prešli na rozsiahlu kampaň zdôrazňujúcu sociálny a charitatívny rozmer islamu
a medzináboženský dialóg vo vnútri USA.
Islam aj dnes preukazuje svoju obdivuhodnú vnútornú flexibilitu a patrí
k najrýchlejšie rastúcim náboženstvám,
a to nielen v USA, ale na celom svete.
V americkom prostredí sa aj on rýchlo
prispôsobil potrebám a vzorom americkej náboženskej scény, ktorých nasledovanie zaručuje úspech v „presýtenej“
ponuke na americkom kontinente. Existuje viacero príkladov, ako sa islam v USA
prispôsobil a odlíšil od tradičného chápania a prejavov islamského života v iných
častiach sveta.
V mešitách sú podľa vzoru kresťanských kostolov aj kultúrno-spločenské
centrá vrátane nedeľných škôl náboženstva, kde sa celá miestna komunita stretáva aj z vyslovene svetských dôvodov,
ako je nadväzovanie kontaktov a výmena informácií. Modlitbová časť takéhoto islamského centra je často menšia
ako priestor venovaný na rôzne sociálne,
vzdelávacie a kultúrne aktivity. Úloha
imáma sa z prísne nábožensky chápaného ponímania posunula do jeho postavenia faktického lídra komunity, ktorý
ako hovorca zabezpečuje styk s ostatnými náboženskými komunitami v rámci
medzináboženského dialógu. Imám sa tak
stáva nielen náboženským vodcom riadiacim a usmerňujúcim modlitby a islamské právo, ale aj výraznou a mediálne
známou osobnosťou reprezentujúcou
a šíriacou pozitívny obraz o komunite
medzi širokou verejnosťou. Rozpočet
a chod takýchto islamských centier zamestnávajúcich značný počet platených spolupracovníkov vyžaduje značné prostriedky, na ktoré si komunity
najmä pri samotnom zriadení často berú bankové úvery, a to aj napriek faktu,
že islam bankové pôžičky, resp. úroky
z nich zakazuje.
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Vplyv americkej mienky jednoznačne
výrazne poznamenal i postavenie a úlohu ženy v tamojšej moslimskej komunite.
Napriek tomu, že v tradičnom islame je
dominantná úloha muža, ženy sa stávajú
rozhodujúcimi a často vedú výučbu islamského náboženstva v nedeľných školách určených pre moslimských tínedžerov, čo výrazne posilňuje ich účinkovanie
a zapojenie do života komunity.
Napriek značnej miere adaptácie však
moslimovia, ako aj ostatné nové náboženské a duchovné spoločenstvá čelia
každodenným ťažkostiam pri realizovaní
svojej viery. Pre moslima môže byť veľkým problémom rozdielnosť civilného
a islamského práva (šaría) vo veciach ako
je napríklad rozvod, manželstvo, alimenty,
opatrovníctvo maloletých, dedičstvo či
potraty. Keďže je USA ukážkovým príkladom oddelenia štátu od cirkvi, podľa
ktorého je koncipovaný celý právny systém, dostáva sa veriaci moslim, ktorý je
presvedčený, že jediné právo je islamské
ako produkt Koránu zjaveného Alahom,
do rozporného postavenia. Taktiež základný záväzok viery, ktorým je pravidelná modlitba päťkrát denne, často tvorí
značnú prekážku v zamestnaní, pretože
sa vyžaduje aj rituálna očista pred začiatkom modlitby, ako aj čistá miestnosť bez
obrázkov či portrétov živých tvorov. Dodržiavanie posvätného pôstu počas mesiaca ramadán, pravidelná piatková obedná návšteva mešity a dva dni v roku, na
ktoré pripadajú najväčšie sviatky islamu
spôsobujú moslimom vzhľadom na ich
zamestnávateľov mnohé problémy. Obliekanie alebo americký štýl života, ako napríklad stretávanie sa rozdielnych pohlaví,
zmiešané manželstvá a pod., sú pre mnohé imigrantské komunity moslimov obludné veci, ktoré Korán zakazuje.
Samostatnou kapitolou je strava. Je
všeobecne známe, že ako moslimovia,
tak židia by nemali jesť produkty z bravčového mäsa. Konzumované mäso by
malo byť halal, teda rituálne usmrtené
podľa predpísaných zásad. Keďže ho možno kúpiť len v špecializovaných obchodoch
vo veľkých mestách, moslimovia často
kupujú obdobné výrobky v kóšer obchodoch patriacich židom. Veľké množstvo
potravín často ani neobsahuje upozornenie o ich živočíšnych prísadách, čo spôsobuje, že moslimovia odmietajú stravovanie v inštitúciách, čo môže spôsobovať
hlavne školopovinným mladým moslimom prirodzené vydeľovanie z kolektívu.

Osobitnou kapitolou je, samozrejme, aj zákaz konzumovania alkoholických nápojov.
Napriek mnohým problémom však
súčasné trendy a výskumy paradoxne
tvrdia a poukazujú na fakt, že výrazne
stúpa počet praktizujúcich moslimov,
čo je v rozpore s trendom zo 70. a 80.
rokov 20. storočia, keď sa predovšetkým
medzi potomkami moslimských imigrantov narúšali náboženské tradície a mladí
sa sekularizovali. Kľúčovým momentom
zmeny sú aj tu tragické udalosti z 11. septembra 2001. Pocit menejcennosti, ustavičné vnímanie krivdy a kritiky celého
systému, ktoré často prezentujú islamské
komunity v prostredí, kde má kresťanstvo
väčšinu, sa čoraz väčšmi stupňoval.
Dôsledkom je, že dnešná mladá generácia moslimov v USA i v západnej Európe sa stáva konzervatívnejšia oproti
svojim rodičom a prejavuje sa aktívnejším
praktizovaním viery a záujmom angažovať sa v politike i v médiách, aby pomohla zmeniť vžité názory a predsudky. Taktiež mladé ženy, ktoré nikdy predtým
nenosili šatku, ju teraz nosia a pravidelne
začali navštevovať náboženské vzdelávacie kurzy. Všetko teda smeruje k väčšej
angažovanosti, zvýrazneniu postavenia
a až agresívnej propagácii islamu. Vodcovia islamských komunít si tiež uvedomili jednu dôležitú vec, ktorá by mohla
byť pre niekoho zaujímavou inšpiráciou.
Uprednostňujú totiž dôležitosť vzdelávania o islamskej kultúre a náboženstve
pred bezhlavým stavaním mešít, ktoré by
sa bez zapálených a najmä mladých veriacich, ako aj žitej viery, časom stali len
opustenými skanzenmi´.
n
Foto: P. ISTVÁN
Poznámky:
1 Albanese, C.: America Religions and Religion.

Belmont 1999, s. 294
http://usinfo.state.gov/products/pubs/
muslimlife
3 Sociologický prieskum organizoval michiganský Inštitút pre sociálnu politiku a porozumenie a je dostupný na webovej stránke
http://www.ispu.us
4 Napríklad: vznik samostatného štátu Izrael
a následné nevýhodné postavenie Palestínčanov, znárodnenie majetku Násirom
v Egypte, prevrat strany BAAS roku 1958
v Iraku, boje o Kašmír, komunistický útlak
v Juhoslávii a Albánsku, atď.
5 Podrobnejšie pozri: Lincoln, E.: The Black
Muslims in America. Michigan 1994
6 Smith, J.: Islam in America. New York 1999
7 Eck, D.: A New Religious America.
San Francisco 1999, s. 255
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PETER ILÁŠ

V

minulom čísle sme uviedli prvú časť príbehu Petra Iláša – bývalého žiaka Šrí Činmoja,
v ktorej opísal svoje osobné skúsenosti so sektou. Teraz chce porozprávať niečo viac
o tomto guru, o jeho finančných tokoch, ako aj o každodennom živote a aktivitách tých,
ktorí ho tak bezbreho uctievajú. Peter sa zúčastnil na mnohých akciách propagujúcich
Šrí Činmoja a jeho kult a stretol sa s ním mnohokrát. Dnes, s odstupom času, sa pokúša
pochopiť skutočný motív jeho konania a chce sa s čitateľmi podeliť o bližšie informácie
o tejto kontroverznej osobnosti, ktorej pravú tvár verejnosť zatiaľ takmer nepozná.

Denný režim
Všedný deň žiaka Šrí Činmoja sa začína
skoro ráno meditáciou. Guru prikázal žiakom meditovať najneskôr o šiestej hodineráno, lebo vtedy je atmosféra Zeme ešte
pokojná. Pred meditáciou sa žiak osprchuje,
aby prečistil a osviežil svoje fyzické telo, čo
mu napomôže cítiť čisté a vznešené kvality.
Muži si obliekajú na meditáciu biele šaty
a ženy typický indický odev – sárí.
Po meditácii žiak ešte opakuje viacero mantier a modlitieb a spieva piesne,
ktoré skomponoval Šrí Činmoj. Na výber
má z nepreberného množstva tvorby
Šrí Činmoja (iná tvorba sa nepovažuje
za takú duchovnú ako jeho). Avšak najprv musí odrecitovať a odspievať predpísané modlitby a piesne, čo pri oduševnenom podaní zaberie desiatky minút.
Potom by mal nasledovať ranný beh,
prípadne iné fyzické cviky.
Pracovný deň prebieha podobne ako
u ostatných ľudí. Iné je to v prípade, keď
je žiak zamestnaný v podnikoch, ktoré

vlastnia a kde pracujú len žiaci Šrí Činmoja. Jedným z takýchto podnikov je aj
Madal Bal, s. r. o., na Slovensku. Spoločný
kolektív udržuje žiakov pohromade, pomáha im prežiť deň v „duchovnej“ atmosfére a utužuje v nich pocit, že vykonaná
práca v skutočnosti predstavuje duchovnú disciplínu na ceste k osvieteniu.
Žiak Šrí Činmoja pravidelne chodieva
na spoločné večerné meditácie do meditačného centra, najmä v stredu a nedeľu.
Večery trávi propagáciou svojho Majstra
a získavaním nových žiakov (organizovaním prednášok a koncertov, plagátovaním, hľadaním a prehlbovaním kontaktov
s politikmi a významnými osobnosťami)
alebo sa stretáva s inými žiakmi. Mnohí bývajú spoločne v prenajatých bytoch, samozrejme, muži a ženy oddelene
kvôli dodržiavaniu celibátu. To ich udržuje
v podobnej atmosfére ako v žiackych
podnikoch, kde sú pod ustavičným vzájomným dozorom.
Zhrňme to. Ten, kto chce byť dobrým
žiakom, pravidelne a dostatočne dlho

medituje, usiluje sa prežívať meditáciu
aj počas dennej činnosti, recituje a spieva piesne, športuje, pracuje v žiackom
podniku, často sa sústreďuje na svojho
Majstra, je čistý navonok i vnútri, nepochybuje o svojom Majstrovi, organizuje
prednášky a ďalšie aktivity slúžiace na
prezentáciu Šrí Činmoja alebo získavanie nových žiakov, finančne prispieva
svojmu Centru, pravidelne sa zúčastňuje na meditáciách vo svojom meste
a chodí do New Yorku a iných miest za
svojím Majstrom. A tak je dostatočne
zaslepený ilúziou o dokonalosti Šrí Činmoja. Akékoľvek zvláštne alebo nesprávne
konanie svojho Majstra si nedovolí kriticky posudzovať. Je pod vplyvom demagógie a ak sa aj dozvie niečo negatívne
o svojom Majstrovi, vysvetlí si to ako
vlastnú nedokonalosť, pre ktorú potom
ešte viac pracuje na sebe, aby sa stal
lepším žiakom. Šrí Činmoj učí žiakov, že
to, čo vidia ako dobré a zlé, alebo dokonalé a nedokonalé, je len odrazom ich
vlastného vnútra.
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Avatár, alebo obchodník?
Šrí Činmoj sa narodil 27. augusta 1931
v Bengálsku (dnešnom Bangladéši) ako
siedme a najmladšie dieťa. Jeho otec
pracoval na železnici a matka sa starala
najmä o domácnosť. Podľa dostupných
informácií boli rodičia aj súrodenci silne
duchovní a praktizovali hinduizmus. Keď
mal Šrí Činmoj 12 rokov, zomreli mu rodičia a spolu s niektorými súrodencami
sa presťahoval do ášramu Šrí Aurobinda
v Pondichery na juhu Indie. Od tohto
momentu sa začína líšiť oficiálny príbeh prezentovaný žiakom a verejnosti
od neoficiálnych údajov, o ktorých podali svedectvá jeho bývalí žiaci.
Podľa verzie prezentovanej žiakom
získal Šrí Činmoj plné duchovné osvietenie už vo veku 12 rokov pod vedením Šrí
Aurobinda. Keďže mladý Činmoj bol ešte
dieťa, nebral duchovnosť veľmi vážne.
Údajne mu vo sne Aurobindo prikázal,
aby ihneď vstal a silno a pravidelne meditoval. Činmoj poslúchol tento príkaz a
po troch mesiacoch intenzívnej duchovnej disciplíny získal najvyššie osvietenie
a úplnú jednotu s Bohom. Rýchly duchovný pokrok vysvetlil tým, že už v minulých
životoch, ktorých mal celkovo desať, pracoval usilovne na duchovnom poli, kde
dosiahol veľmi vysoký stupeň. Takže sa
rozpamätal na svoje predošlé duchovné
realizácie a rozvinul ich. Nasledujúce roky vraj venoval meditácii a duchovným
cvičeniam približne 14 hodín denne. Okrem
toho bol dobrým športovcom (najmä
bežcom) a maliarom.
Šrí Aurobindo zaviedol nové učenie
o joge – tzv. integrálnu jogu, ktorá spájala tradičnú jogu s modernými prvkami
obohacujúcimi ducha i telo, akými sú
najmä pravidelný šport a umenie. Okrem
toho v integrálnej joge dochádzalo k syntéze náboženstiev a duchovných smerov
obohatených o osobné skúsenosti Aurobinda. Tento smer pravdepodobne plne
vyhovoval aj Činmojovi, pretože ho neskôr použil a rozvinul na Západe. Podobné
informácie je však veľmi ťažké potvrdiť,
pretože sú väčšinou opisom jeho subjektívnych vnútorných skúseností. Navyše
žiaci majú od Šrí Činmoja zakázané ísť
nielen do Pondichery, ale do Indie vôbec,
aby si nemohli čokoľvek overiť. Podobne
to platí aj pre styk s jeho žijúcimi súrodencami.
Šrí Činmoj zostal v Pondichery až
do roku 1964. Vtedy už Aurobindo nežil
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a ášram viedla jeho najbližšia spolupracovníčka, ktorú volali Matka. Už tu sa objavujú určité rozpory, dokonca aj v oficiálnych materiáloch. Šrí Aurobindo, ktorý
bol považovaný za avatára (priame vtelenie boha) povedal, že po ňom už nepríde
ďalší avatár, pretože ľudstvo dosiahne
nový stupeň bytia. A hľa, priamo v jeho
ášrame vyrastal muž, ktorého na Západe
volajú Šrí Činmoj a jeho žiaci ho považujú
za avatára.
Bývalá žiačka Maria Sliwová vo svojom
svedectve, ktoré bolo uverejnené na internete, píše: „Bola som veľmi dobrou priateľkou s Lily, sestrou Šrí Činmoja, ktorá tiež
bola v Aurobindovom ášrame. Často som
jej písala listy (niekedy denne). Odpovedala mi, že ona a niektorí jej súrodenci
neveria, že Šrí Činmoj je avatár. V jednom
liste ma veľmi varovala, aby som sa na
Šrí Činmoja nepozerala ako na boha, ale
uctievala boha priamo.“
Rozporuplných informácií je veľmi
veľa a ustavične ich pribúda. Majster Šrí
Činmoj, ktorý je najmä majstrom manipulácie, ich šikovne mení a zakrýva pred
svojimi žiakmi, aby bol jeho imidž dokonalý. Anne Carltonová, bývalá žiačka
Šrí Činmoja, vyrozprávala príbeh guruovho príchodu do USA, ktorý je úplne odlišný od jeho oficiálnej verzie. Duchovný
majster sa jej v telefonickom rozhovore
posťažoval, že keď prišiel do Ameriky za
pomoci dobrodincov, zarábal len 200 dolárov týždenne v trvalej misii Indie v New
Yorku. Mal nevyhovujúce bývanie a okrem toho Matka z Pondichery ho žiadala,
aby im posielal rôzne trvanlivé potraviny.
Žil v ťažkých finančných podmienkach
a vedel, že Matka mala viacero veľmi
bohatých žiakov. Udržiaval si svoj záujem
o hudbu i poéziu a viacero jeho kolegov mu poradilo, aby to nejako využil.
A to aj uskutočnil.
Vtedy pricestovala z Pondichery do
New Yorku Alo Devi (Svetlo Božské, pôvodom Kanaďanka), ktorá sa počas nasledujúcich rokov stala jeho najbližšou
spolupracovníčkou. S jej pomocou založil
meditačné centrum. Prišli prví žiaci, ktorí
začali platiť nájom, založili sa centrá i v ďalších mestách a tie sa rozrastali. Roku 1966
štedrí žiaci umožnili, aby ich milovaný duchovný majster už nemusel pracovať.
A odvtedy už nebol nikde zamestnaný.
V tom období boli v rozkvete hippies
a uvoľnená nálada ovplyvnila aj meditačné centrá. Postupne však Šrí Činmoj zavádzal čoraz prísnejšie pravidlá, čo prebieha

až do dnešných dní. (Opísal som ich v minulom čísle.) Medzi posledné zákazy patria
návšteva kín a akýkoľvek kontakt s bývalými žiakmi. Najprísnejšími pravidlami naďalej zostávajú prísny celibát, zákaz hľadania si partnerov a pokiaľ je už človek
ženatý, má zakázané mať ďalšie deti. Cieľ
je zjavný – takýto človek má minimálne
záväzky a povinnosti a môže sa plne oddať
svojmu Majstrovi.

Centrá a žiacke podniky
Do konca osemdesiatych rokov mali centrá Šrí Činmoja celkovo približne 1 500
stálych členov. Rozmach nastal po páde
železnej opony a najpočetnejší prílev žiakov sa udial v Rusku a ostatných bývalých
krajinách Sovietskeho zväzu, kde sa odhaduje počet žiakov na 1 500 až 2 500.
V ďalších krajinách východnej Európy

Žiaci Šrí Činmoja každoročne prezentujú
svojho Majstra aj na bratislavskom Ezoterickom festivale.
je ich súčasný celkový počet približne
700. Podobne je to aj v USA. Na Slovensku, vo Švajčiarsku a v Rakúsku je najvyšší
počet žiakov v pomere k počtu obyvateľov. Za nimi nasleduje Česká republika.
V týchto krajinách sa ich počet pohybuje
od 130 do 200. V priebehu dlhých rokov
sa podarilo založiť centrá v mnohých mestách prevažne na severnej pologuli. Niektoré z nich sa pre nízky záujem rozpadli.
Nový žiak je po určitom čase „pozvaný“ pracovať v žiackom podniku. Takéto
podniky vlastnia vybraní Činmojovi žiaci
a okrem výnimiek v nich pracujú len samotní žiaci. Väčšina podnikov sa zaoberá
buď obchodnou činnosťou, alebo ide
o vegetariánsku reštauráciu či obchody so zdravou výživou. Ich úspešnosť
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je rôzna; mnohé už skrachovali a žiaci
prišli o vložené prostriedky. Neúspech,
samozrejme, pripísali buď svojej nedokonalosti, alebo nepriateľským vonkajším
silám, ktoré idú proti nim a Bohu. A ak sú
žiacke podniky úspešné, žiaci za to vďačia
požehnaniu Šrí Činmoja. Výťažky zo ziskov
mu zasielajú ako prejav vďačnosti.
Žiaci sa v žiackych podnikoch usilujú
vybudovať harmonickú, priateľskú a duchovnú atmosféru. Často však pri tom
porušujú zákony, najmä v New Yorku,
pretože pracujú v reštauráciách a iných
žiackych podnikoch bez pracovného povolenia s hodinovou mzdou hlboko pod
zákonným minimom. Týždenný pracovný čas pohybujúci sa väčšinou v rozmedzí
50 – 80 hodín, je za odmenu, ktorá ledva pokrýva životné náklady žiaka. Ten však
žije v nádeji, že pravá odmena za svoju
obetavú a oduševnenú prácu je jeho duchovný pokrok, ktorý dosiahne aj v každodennej práci. A dúfa, že sa o ňom raz
niekto pochvalne zmieni Majstrovi a ten
ocení jeho prácu a duchovný pokrok…
Žiacke podniky sa zakladajú nielen
preto, aby žiaci mohli spolu pracovať
a spoločne žiť, ale aj preto, aby boli zdrojom finančných príjmov, z ktorých sa
hradia žiacke výlety do New Yorku, manifestácia Šrí Činmoja a meditačné centrum v dotyčnej krajine a napokon (alebo
hlavne) sú i bohatým príjmom pre samotného Šrí Činmoja. Dnes je už verejným
tajomstvom, že podniky zasielajú značné
(tým myslím skutočne vysoké) finančné
čiastky priamo Šrí Činmojovi. A tým som
sa dostal až na koreň veci – k peniazom.

Peniaze, peniaze, peniaze
Takmer všetky Šrí Činmojove príjmy sú
neoficiálne – v opačnom prípade by jeho
žiaci mali doma haldy pokladničných dokladov za knihy, pesničky, audio a videokazety, fotografie, CD, drobné spomienkové predmety, dary a pod. Skúsme však
zrátať alebo odhadnúť jeho čisté príjmy.
Šrí Činmoj oficiálne vydal aspoň 1 400
kníh. Jedna stojí zvyčajne 5 až 20 dolárov,
no mnohé sú i drahšie. Prípravu a realizáciu ich tlače majú na starosti žiaci, a to
bez nároku na finančnú odmenu. Aj ja
som mal viackrát príležitosť byť v jeho najväčšom vydavateľstve Agni Press
v New Yorku a okolo stola ručne zbierať
jednotlivé listy knihy, pretože Šrí Činmoj
nevyhradí peniaze na kúpu knihárskeho zariadenia, ktoré by nahradilo prácu

žiakov (žiacka robota je lacnejšia, čo vidno
aj v iných žiackych podnikoch).
Výrobná cena predstavuje približne
20 % z predajnej ceny. Pri priemernej
cene knihy 10 dolárov ostane Majstrovi
po odpočítaní nákladov z každého výtlačku 8 dolárov. Z každého titulu sa predajú
stovky výtlačkov. Rátajme teda: 8 dolárov
(zisk z jednej knihy) krát 1 000 titulov
(to sú len tituly z neskoršieho obdobia)
krát 500 výtlačkov sú 4 milióny dolárov.
Uvedené čísla treba však brať s rezervou
a pravdepodobne sú ešte oveľa vyššie.
Šrí Činmoj s obľubou predáva svoje
obrazy, najmä maľby a kresby vtáčikov.
Ich ceny, pokiaľ ide o originály, sa pohybujú od 50 dolárov za jednoduchú kresbu až po stovky dolárov za maľby formátu A4, ba niekedy ich cena presiahne aj
1 000 dolárov za kus. Pritom čas strávený
na jednej maľbe je veľmi krátky, za niekoľko minút vytvorí „dielo“, za ktoré dostane tisíc dolárov. Žiaci z východnej
Európy sa len prizerajú, lebo zvyčajne
nemajú dosť príjmov, aby si mohli také
„umelecké dielo“ zakúpiť, ale niektorí západní žiaci a žiacke podniky si túto príležitosť mať doma originál od Šrí Činmoja
nenechajú ujsť. Majstrovi z predaja obrazov a malieb na jeho účet každoročne
pribudne mnoho tisíc dolárov, z video
a audiokaziet ešte omnoho viac. Celkové
výnosy za tvorbu sa pohybujú v závratných číslach.
Okrem toho Šrí Činmoj predáva priamo alebo prostredníctvom žiakov a ich
podnikov svoje podobizne na fotografiách, piesne a iné výtlačky, tričká, dokonca i svoje požehnania (!), odfotografuje
vás alebo s vami bude jednu minútu meditovať v aute len za niekoľko desiatok
dolárov… Keď je spolu s väčším množstvom svojich žiakov, takmer každý deň
vyberá milodary. Žiaci sa postavia do radu, prechádzajú pred Šrí Činmojom a hádžu do pokladničky svoje dolárové bankovky. Počas jedného nástupu určite
vyzbiera aspoň 1 000 dolárov. Je len málo dní, keď nevyberá peniaze od svojich
žiakov (či už vo forme tzv. milodarov
alebo predajom nejakých predmetov).
Čím je v jeho prítomnosti viac žiakov, tým
častejšie sa vyberanie peňazí uskutočňuje, niekedy i niekoľkokrát za deň.
Mal som možnosť nechať si od Šrí Činmoja namaľovať jedného vtáčika, napísať
moje krstné meno a pridať jeho podpis.
Stálo ho to asi 5 sekúnd času – mňa zase
„iba“ 150 dolárov. Inokedy som si nechal

namaľovať dvoch vtáčikov na drevené
autíčko za 27 dolárov, ktoré pre neho
zdarma vyrobili žiaci (asi bola akcia, lebo
som viac neminul), alebo sa ním nechal
odfotografovať za 20 dolárov (pri takej
nízkej cene sa vtedy vytvoril neuveriteľne
dlhý rad čakajúcich žiakov). Keďže pochádzam z východnej Európy, relatívne som
neminul veľa. V New Yorku som bol 12-krát
a priemerne som minul za rôzne spomienkové predmety asi 4 000 dolárov. Teraz mám
na povale mnoho škatúľ s jeho knihami, nahrávkami, tričkami, ktorých cena je takmer
150 000 Sk a ja neviem, čo s tým.
Zrátať príjmy Šrí Činmoja nie je ľahké,
pretože ide o veľkú skladačku, do ktorej
sú zahrnuté aj mnohé dary od bohatých
žiakov a ich podnikov, zbierky a predaje,
ktoré sa uskutočňujú po celom svete.
V každom prípade však ide o milióny dolárov. A na čo sa používajú? Šrí Činmoj
oficiálne prispieva len niektorým žiakom
v určitých situáciách, no tieto príspevky vcelku nepredstavujú veľkú sumu.
Ani výdavky spojené s jeho životom nemôžu dosahovať závratnú čiastku, pretože mnohé veľké položky za neho zaplatia alebo mu ich darujú žiaci (dom, auto,
hudobné nástroje, letenka v prvej triede, strava ap.). Šrí Činmoj dokonca ani
neprispieva na manifestačné projekty,
ktoré ho majú propagovať. Keď prispeje
(napr. Gorbačovovi na plat pre svojich
ochrancov), takmer vždy ide o zbierku od
žiakov.
Lokálne majú mnohí žiaci vedomosti
o nie ktorých peňažných tokoch vo svojich centrách, žiackych podnikoch a pre
Šrí Činmoja. Ale celkovo je to veľmi nejasné a ani daňová kontrola by tu mnoho
neodhalila, pretože je to dôkladne zorganizované. Pokiaľ je Šrí Činmoj majstrom,
potom je určite majstrom peňažných
tokov. Vždy k nemu prídu v dostatočnom
množstve…

Celebrity, imidž a New York
Šrí Činmoj však vždy a všade oceňuje
ľudí, ktorí môžu na verejnosti niečo pre
neho urobiť. Najmä celebrity. Medzi jeho
žiakov totiž patrili a aj patria niektoré známe osobnosti. Nebudem ich uvádzať, robia
to za mňa jeho žiaci. Ale nenájdete žiadnu skutočne známu osobnosť, ktorá by
bola žiakom, dodržiavajúcim jeho pravidlá.
Celebritám, politikom, duchovným osobnostiam, známym športovcom a vedcom
venuje Šrí Činmoj maximálnu pozornosť.
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Veľmi rád sa s nimi stretáva a ešte radšej
tieto stretnutia zneužíva na svoju prezentáciu. To mu pridáva imidž celospoločensky
uznávanej osobnosti.
Vráťme sa však do každodenného života jeho žiakov. Po prvom roku majú noví
žiaci možnosť ísť do New Yorku, aby videli svojho Majstra na vlastné oči. Poplatok
pre žiakov z východnej Európy a iných
chudobnejších krajín bol len 200 dolárov,
pričom žiaci zo západných krajín platili vyšší poplatok, aby sa pokryli náklady. Slávnosti v New Yorku trvajú približne tri
týždne a konajú sa v apríli (oslava príchodu
Šrí Činmoja na Západ) a v auguste (oslava
jeho narodenín).
Kvalita ubytovania a služieb zodpovedá cene. Pred slávnosťami sa prenajmú
byty, domy a nebytové priestory v New
Yorku, vo štvrti Jamajka, v ktorej býva Šrí
Činmoj a kde sa sústreďuje väčšina aktivít
komunity. Žiaci často spia v nevyhovujúcich podmienkach na zemi v spacích vakoch. Mnohí sa tiesnia v miestnostiach,
kde ich vymedzený osobný priestor predstavuje len spací vak a jednoduchý oltár
s obrazom Majstra. Majetnejší žiaci si
môžu dovoliť celoročne prenajať byty
a domy v tejto newyorskej štvrti a dopriať si aspoň trochu súkromia. Ale aj tí
bývajú veľmi skromne. O aktivitách a
oslavách, ktoré sa konajú v New Yorku, sa
však podrobnejšie budem venovať až
v ďalšej časti.

Keď vtáčika lapajú,
pekne mu spievajú…
Mnohí nerozumejú, ako môže byť niekto
taký naivný a hlúpy, aby sa dal opantať
peknými slovíčkami, pričom sú tu zjavné
znaky sekty a kultu osobnosti, ako aj
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netransparentné peňažné toky smerujúce k Šrí Činmojovi, utrpenie mnohých jeho žiakov, premrhané životné šance…
Skutočnosť je však taká, že na ceste Šrí
Činmoja sú úplne normálni ľudia, akých
stretávame na ulici, v práci či vo vlastnej
rodine. Určite to nie sú hlupáci a naivní
ľudia, skôr si myslím, že ide o ich veľmi
dômyselnú a zorganizovanú manipuláciu.
Sieť je rozprestretá naširoko. Do nej sú
často ulapení ľudia, ktorí prechádzajú
zmenou vo svojom živote alebo určitým
duchovným obrodením, prípadne ľudia,
ktorým chýba rodinné zázemie či naplňujúci vzťah. A to bez ohľadu na vzdelanie,
zamestnanie alebo sociálne postavenie.
V prevažnej väčšine ide o mladých ľudí vo
veku od 16 do 21 rokov, ktorí začínajú
hľadať hlbší zmysel svojho života. Sú prilákaní na prednášku alebo koncert meditačnej hudby, ktorý sa mnohým zapáči a nadobudnú pocit, že je v ich rukách, ako
naložia so svojou duchovnosťou a životom.
Niektorí preto prijmú výzvu a pokračujú
v navštevovaní meditačných kurzov.
Tie sú zdarma. Nikto ich tam neučí
ničomu zjavne zlému. Skôr naopak, kurzy
meditácie sú zamerané na pozitívne hodnoty ako láska, mier a radosť. Šrí Činmojova filozofia sa im podáva ako prirodzená
a jasná pravda žiakmi, ktorí jej bezvýhradne veria. Hľadajúci niekedy už po
prvých meditačných cvičeniach môžu
získať vnútorný zážitok, ktorý zvyčajne
nebýva sil- ný a ťažko ho odlíšiť od momentálnych navodených pocitov. Niekedy
môžu vnútorne niečo vidieť alebo pocítia
čosi pozitívne vo svojom vnútri. Nechcem
tu rozoberať aspekty meditácie a skúseností počas nej, skôr sa pokúsim priblížiť
čitateľovi hlavný dôvod, pre ktorý mnohí
ľudia nasledujú Šrí Činmoja.

Stretnutia s osobnosťami sú pre Šrí Činmoja vždy príležitosťou na jeho prezentáciu.
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Ak je hľadajúci vytrvalý vo svojom úsilí,
zážitky alebo pozitívne pocity ako mier,
svetlo či láska sa dostavujú častejšie. A to
zatiaľ iba nasledujú pokyny tohto „duchovného majstra“. Keď dostanú možnosť stať
sa jeho žiakmi, je ťažké odolať. Stačí len
zaslať fotografiu a všetko je zadarmo,
takže nič tým adept nestráca. Pravdou je,
že kedykoľvek môže odísť z cesty Šrí Činmoja, takže riziká sú zdanlivo zažehnané.
Nový žiak dostane možnosť navštevovať spoločné meditácie, ktoré majú
osobitú atmosféru, ale musí dodržiavať
prísne pravidlá. V prítomnosti ďalších žiakov trávi čoraz viac času, číta knihy svojho
Majstra, spieva jeho piesne, život sa mu
zdá byť pod väčšou kontrolou než kedykoľvek predtým, cíti jeho pravý zmysel
a ide za cieľom najvyšším – k osvieteniu
a jednote s Bohom. Postupne Majstra
vníma čoraz dokonalejšie a cíti, že ho
skutočne vnútorne vedie. Tento pocit je
veľmi silný, pretože človek dosahuje krásne a vznešené zážitky, pričom medituje
pred obrazom Šrí Činmoja. Nevníma žiadnu chybu v jeho zdanlivo jednoduchej
filozofii a prirodzene je mu vďačný za svoj
duchovný pokrok.
Žiadna cesta však nie je bez prekážok.
Prichádzajú takzvané suché duchovné obdobia, keď žiak cíti, že dlhodobo nenapreduje, alebo sa mu postavia do cesty iné
prekážky. Vtedy sa musí rozhodnúť, či zostane a vytrvá, alebo odíde z cesty. Preto
predstava, že žiaci Šrí Činmoja sú vnútorne
slabí, nie je správna. Okrem toho je presvedčenie o ich pravde omnoho silnejšie
než všetky hlasy okolia. A práve to im znemožňuje uvedomiť si svoju silnú závislosť.
Aj ja som mal mnohé silné vnútorné
zážitky. Vtedy neexistovalo nič v mojom
okolí, čo by zlomilo toto presvedčenie. Varovné hlasy som vnímal ako zjavné nepochopenie a mal som súcit s ich autormi.
Až po prečítaní výpovedí mnohých odvážnych ľudí o skrytých sexuálnych praktikách Šrí Činmoja, zneužívaní žiakov a utrpení na jeho ceste som zmenil svoj postoj
k tomuto falošnému majstrovi. Keby som
však ešte bol na jeho ceste, ťažko by som
tomu uveril. Preto aj tento hlas sotva zarezonuje správnym tónom v ušiach jeho
žiakov. Ale verím, že aspoň včas upozorní
iných hľadajúcich. A ľuďom, ktorí sa usilujú pomôcť svojim blízkym, polapeným
v Šrí Činmojových sieťach, možno pomôže
nájsť ten správny spôsob.
n
(Pokračovanie v budúcom čísle)
Foto: B. RAKOVSKÝ; archív
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Waldorfské školstvo

a antropozofia

JIŘÍ HEŘT

V

súčasnosti sa v Slovenskej i v Českej republike čoraz mocnejšie ozýva kritika súčasného základného školstva. Podľa názoru niektorých postmoderných pedagógov je už na
našich školách azda všetko nanič. Štát by mal vybudovať alternatívne školstvo a rozvíjať
predovšetkým waldorfské školy, ktoré by mali vychovávať nového človeka pre 21. storočie. Tlač i ostatné médiá prinášajú na waldorfské školy len nadšené ódy, avšak verejnosť
netuší, že ide o veľmi kontroverzný program založený na antropozofii, okultnom učení
R. Steinera, ktoré mnohí skúsení pedagógovia i niektorí bývalí učitelia vo waldorfskej
škole ostro odsudzujú. S niektorými zásadnými námietkami sa naši čitatelia mohli zoznámiť v príspevku PhDr. Evy Orbanovej Pramene waldorfského školstva (Rozmer 1–2/2002).
V tomto článku by som sa chcel trochu podrobnejšie zamerať na princípy Steinerovej
pedagogiky a podrobiť ich hlbšej analýze.
Rudolf Steiner (1861 – 1925) vytvoril nový filozofický smer – antropozofiu, ktorú
sám nazýval „duchovnou vedou“. Mala
byť cestou poznania, ktorá vyvedie „duchovný obsah človeka k duchovnu vesmíru“ a ktorá sa na rozdiel od prírodných
vied mala zaoberať tým, čo nemožno
vnímať zmyslami. Antropozofia je však
väčšmi náboženstvom než filozofiou či
dokonca vedou. Z nej Steiner odvodil
nové princípy pre azda všetky stránky
života spoločnosti. Navrhoval politicko-hospodárske reformy a chcel zasahovať aj do matematických a prírodných
vied. V týchto oblastiach príliš neuspel,
ale podarilo sa mu ovplyvniť aspoň výtvarné a dramatické umenie. Najväčší
úspech mal so založením troch nových
praktických smerov, a to v poľnohospodárstve, medicíne a školstve. Založil nový
typ škôl – tzv. waldorfské školy (WŠ).

Prvú WŠ založil Steiner pre robotnícke
deti v tabakovej firme Emila Moltsa
Waldorf-Astoria v Stuttgarte roku 1919.
Založenie školy pokladal za významný
akt svetových dejín v „piatej postatlantskej vývojovej epoche“.
Steiner sa tu dovoláva karmy a podpory vyšších duchovných mocností. Hovorí jasne, že to nebude vedecké poznanie,
ktoré by do duší žiakov vštepovala WŠ:
„Ako viete, dnes sa učiteľ, ktorý má
v budúcnosti spoluvytvárať človeka, uvádza do názorov a spôsobu uvažovania
súčasnej vedy… Ale (…) nebude možné,
aby to, čo pochádza zo súčasného vedeckého a duchovného myslenia, s úžitkom prechádzalo do vychovávateľského a vyučovacieho umenia… Tu musí do
vývoja ľudstva zasiahnuť nový duch, práve
duch, ktorého hľadáme našou duchovnou
vedou…“ (R. Steiner, 1996, s. 182 – 183).

Zo svojej antropozofie a nadzmyslovou cestou získaných „poznatkov“ Steiner odvodil množstvo špecifických pedagogických zásad, ktorými sa WŠ líši od
tradičnej školy. Svoje pedagogické zásady
predniesol najmenej v 200 prednáškach,
ktoré v troch zväzkoch nazvaných Erziehungkunst vydal v Dornachu.
Steiner vychádzal z predstavy o vývoji dieťaťa v sedemročných etapách. Vyučovanie základných predmetov prebieha
v blokoch, tzv. epochách, v ktorých sa
určitý predmet niekoľko týždňov preberá
vždy z iného hľadiska; čítať sa deti učia
až po dosiahnutí siedmeho roka; typická
je absencia učebníc a obmedzené používanie audiovizuálnych pomôcok; žiaci
sa neklasifikujú známkami a neprepadávajú; značná pozornosť sa venuje praktickej, manuálnej výchove, zvýraznená je
umelecká výchova, pestuje sa eurytmia;
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po celý čas základnej školskej dochádzky žiaka sprevádza jeden učiteľ, ktorý sa
mu individuálne venuje s prihliadnutím
na jeho temperament; tesnejší je kontakt s rodičmi.
Tento nový typ základnej školy spočiatku nemal veľký úspech a pomaly sa
rozvíjal len v krajinách strednej Európy,
v Nemecku, Rakúsku a vo Švajčiarsku.
Ešte roku 1955 bolo na celom svete len
asi 40 WŠ. Až v posledných zhruba tridsiatich rokoch sa ich stav prudko rozšíril.
Roku 1990 dosahoval počet WŠ takmer
500, v súčasnosti je ich 845 v 52 krajinách sveta. Príčinou takého rýchleho
rozvoja, podľa môjho názoru, nie sú
hrubé nedostatky štátnych škôl – veď
ich absolventi vytvorili súčasnú úspešnú a čoraz rýchlejšie sa rozvíjajúcu civilizáciu –, ale príčinu treba hľadať v novej,
postmodernej filozofii s jej relativizmom, antiscientizmom a príklonom k tzv.
duchovným hodnotám.
Okrem základného školstva sa princípy WŠ uplatňujú aj v materských školách,
ktorých je vo svetovom meradle ešte
viac než základných WŠ. V ostatných rokoch sa zástancovia tohto pedagogického smeru usilujú ovplyvňovať vývoj dieťaťa i v prvých troch rokoch jeho života,
teda v najcitlivejšom období vývoja nervovej sústavy a imprintingu, ktorý určuje
smer celého ďalšieho rozvoja jednotlivca.
V Sacramente (USA) roku 1998 prebehla
medzinárodná konferencia stúpencov
WŠ, aby prediskutovali možnosti, ako
ovplyvniť rodičov i deti v tomto období.
V Českej republike sa situácia vyvíjala
analogicky. Do roku 1990 tu waldorfské
školstvo nebolo známe. Prvých šesť škôl
z dnešných siedmich vzniklo v rozpätí
rokov 1990 – 1992. Popri nich v ČR existuje šesť waldorfských materských škôl,
roku 2003 bola zriadená Stredná odborná
škola waldorfská so vzdelávacím programom Waldorfské lýceum a pripravujú sa
ďalšie školy.
Roku 2002 bolo ukončené šesťročné
pokusné overovanie WŠ a v súčasnosti –
v súvislosti s prípravou nového školského
zákona – prebiehajú diskusie o ďalšom
osude WŠ. Podľa návrhu ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy by mali byť
zaradené do tzv. rámcového vzdelávacieho programu, s čím však zástancovia
WŠ nesúhlasia a žiadajú schválenie WŠ
ako úplne samostatného typu školstva.
Nielenže vyvolali rozsiahlu verejnú diskusiu, ale petíciami i nátlakovou spamovou,
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e-mailovou akciou sa obrátili na ministerstvo, dokonca sa vyhrážali, že problém
predložia Európskemu parlamentu. Pod
týmto tlakom ministerstvo čiastočne
zmenilo stanoviská, umožnilo, aby existujúce WŠ vyučovali v dočasnom režime
a zriadilo špeciálnu odbornú komisiu, ktorá teraz skúma program Českého združenia pre waldorfskú pedagogiku. Do záverečného verdiktu sa však ďalšie WŠ
nesmú zriaďovať.
Ani waldorfská pedagogika nie je bez
problémov; od samého začiatku narážala
na odpor. V západnej Európe sa dostala
do centra kritiky aj v polovici 80. rokov
a opäť v súčasnosti. Námietky sa predkladajú v Holandsku a v Belgicku vzhľadom na rasistické prvky v Steinerovej
filozofii, v USA sa nedávno ozvali protesty v súvislosti s prenikaním waldorfskej
pedagogiky do štátnych škôl. WŠ sa totiž
v USA považujú za školy náboženského
charak- teru a prijatie ich osnov do štátnych škôl je v rozpore so zákonmi USA
o odluke cirkvi a štátu, resp. s prvým
dodatkom k americkej ústave. Proti WŠ
vystupuje v USA predovšetkým významná organizácia PLANS (People for Legal
and Non-Sectarian Schools – pozri www.
waldorfcritics.org), v Nemecku združenie IzAK (Initiative zur Anthroposophiekritik), ateistický časopis MIZ (Materialien
und Informationen zu Zeit) a nakladateľstvá Alibri, kde vyšli dve významné
kritické publikácie bratov G. a M. Grandtovcov Schwarzbuch Anthroposophie
a Waldorf Connection.
Centrom kritiky WŠ zostáva predovšetkým Steinerova antropozofia, ktorá
je východiskom jeho pedagogiky. V tomto článku sa však podrobnou analýzou
antropozofie a z nej odvodených odborov a ani jeho kurióznou interpretáciou
kresťanstva nebudem zaoberať, pretože
to všetko bolo predmetom už spomenutého príspevku Dr. E. Orbanovej. Chcem
len uviesť, ako sa dnes hodnotí Steinerovo učenie.
Steinerove predstavy nezodpovedajú realite a sú v rozpore s bezpečne
overenými vedeckými poznatkami. Jeho
„duchovná veda“ – antropozofia, samozrejme, žiadnou vedou nie je. Veda a jej
metódy sú schopné zapodievať sa len
materiálnym svetom. Duchovné javy
nemožno testovať ani falzifikovať. Dnes
vieme, že meditáciou, intuíciou, resp.
jasnozrivosťou nemožno dospieť (okrem
náhody) k objektívnemu poznaniu. Steine-
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rova metóda duchovného, nadzmyslového poznávania je preto neschodná.
Chybné a priam absurdné sú Steinerove
názory na evolúciu, antropogenézu, fyziku, biológiu, poľnohospodárstvo i medicínu. Všetky Steinerove názory sú len
produktom fantázie, podľa niektorých
autorov ide o prejavy vysoko chorobnej,
schizoidnej, patologickej osobnosti.

Kritické výhrady
k waldorfskému školstvu:
1. Vývojové etapy človeka
Podľa Steinera možno vývoj dieťaťa rozdeliť na sedemročné etapy: V prvých
siedmich rokoch sa rozvíja len fyzické telo a v dieťati sa prejavuje reinkarnovaný
duch, ktorý zostúpil z duchovného sveta
do pozemského tela. S výmenou chrupu
okolo siedmeho roka sa dieťa mení na
pozemskú bytosť a svoju samostatnú činnosť začína éterické telo dieťaťa. Až po
štrnástom roku sa uplatňuje jeho astrálne telo, teda duša, a rozvíja sa racionalita.
Toto delenie je základným vodidlom pre
spôsob výučby vo WŠ a vyplýva z neho,
že v prvom období sa dieťa rozvíja len
napodobovaním, v druhom citovo a až
po štrnástom roku ho možno viesť ku
kritickému mysleniu a k logike.
To je však zásadný a hrubý omyl. Predovšetkým delenie na fyzické, éterické
a astrálne telo nemá žiadnu podporu
v modernej anatómii, vo fyziológii alebo
v psychológii. Fyzické i psychické vlastnosti a schopnosti sa vyvíjajú súčasne,
a to natrvalo, s určitou retardáciou súvisiacou so začiatkom školskej dochádzky
a s akceleráciou v čase puberty. Začiatok prerezávania zubov nie je žiadnou
hranicou vo fyzickom alebo v duševnom
vývoji dieťaťa. Preto nie je najmenší dôvod odmietať terajšiu výchovu k racionalite a logike. Prekonaný je i Steinerov názor, že učiteľ by mal dieťa vychovávať
podľa jeho hippokratovského typu (cholerik, flegmatik, melancholik a sangvinik).
2. Karma a reinkarnácia
Predstava o karme a reinkarnácii nebola
nikdy potvrdená a odporuje všeobecným
zákonom biológie a evolúcie. Nepatrí ani
ku kresťanskému názoru. Ide o typický
prvok východných náboženstiev.
Steiner zaradil túto predstavu do
svojej pedagogiky a odvodil z nej, že v prvých siedmich rokoch je úlohou učiteľa
vybavovať u dieťaťa to, čo si zo svojej
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karmy prinieslo do novej reinkarnácie.
Opäť ide o celkom neprijateľný názor,
lebo do života si novorodenec neprináša
karmu, ale genetické vlohy, ktoré dieťaťu
umožňujú práve v prvých rokoch života
prijímať mimoriadne množstvo nových
vnemov z prostredia, ako aj od svojich
rodičov a učiteľov. Práve tieto rané vnemy, ktoré sa hlboko vštepujú, nie však
karmické spomienky, sú pre ďalší vývoj
dieťaťa rozhodujúc´.
3. Prítomnosť antropozofie vo WŠ
Zástancovia WŠ tvrdia, že Steinerova
filozofia sa v školách nevyučuje ani
nepropaguje. Skutočnosť je však iná.
Duchom antropozofie je preniknutá výučba takmer v každom predmete. Podľa
Steinera má byť cieľom WŠ vychovávať
dorast pre antropozofické myšlienky.
Dokazujú to napríklad tieto jeho citáty:

zbierajú rodičia zo školských zošitov,
keďže učebnice, ktoré by poskytli presný
obraz o charaktere WŠ, neexistujú: Deti
sa ponechávali v omyle, že Slnko sa krúti
okolo Zeme. V 8. triede sa deti učili, aké
vzťahy majú planéty k jednotlivým dňom
v týždni, ku ktorému kovu, rastline a
stromu sa viažu. Namiesto astronomickej ekliptiky im vykladali astrologický
zverokruh. Opis živočíšnej ríše sa začína sépiou, pretože tá je údajne najpodobnejšia človeku. Atómové modely sa
odmietajú. Deti sa priúčajú aj zásadám
antropozofickej medicíny a biodynamickému poľnohospodárstvu.
4. Náboženský, duchovný
charakter WŠ
Väčšina kritikov považuje antropozofiu za
formu náboženstva a WŠ za náboženské
školy. Aj vyučovanie všetkých predmetov

Trieda waldorfskej školy v Aspene (Colorado, USA)
„Waldorfská škola musí byť postavená
na širokej základni a stať sa pilierom pre
celé antropozofické hnutie.“; „…vy, ktorí
pracujete vo waldorfských školách, musíte pomáhať a podporiť celé hnutie“
(R. Steiner, 1922, s. 59). Rovnakú požiadavku majú i súčasní predstavitelia WŠ:
„Waldorfskí učitelia musia byť v prvom
rade antropozofmi a až potom učiteľmi“
(G. Childs, 1991, s. 166).
Kritici WŠ uvádzajú množstvo dokladov o tom, že deťom sa predkladajú
údaje, ktoré sú v rozpore so skutočnosťou a zodpovedajú Steinerovej filozofii.
Uvediem len niekoľko príkladov, ktoré

obsahuje v sebe náboženské prvky. Podľa
odborníka na problematiku siekt a náboženských smerov Zdeňka Vojtíška si väčšiu náboženskú či spirituálnu pedagogiku
ako waldorfskú nemožno ani predstaviť.
V západných štátoch sú preto WŠ verejnými, nie štátnymi školami.
Náboženský charakter WŠ nie je na
prvý pohľad zrejmý, lebo učitelia týchto
škôl ho zámerne zamlčujú. Ranná modlitba sa v škole nemala nazývať modlitbou,
ale len „veršami, ktorými sa začína vyučovanie“. Pôvodné modlitby sa tu zachovávali, avšak namiesto slova Boh sa používa
slovo slnko, ktoré sa často zobrazuje aj

nad školskou tabuľou. Predstavuje však
Boha slnko. Toľko zahraniční kritici.
Nejde len o náboženstvo, ale o jednoznačné zameranie WŠ na duchovnú stránku
osobnosti. Podľa kritikov je v súčasnosti,
keď žijeme uprostred technickej civilizácie,
nemožné, aby človek nepoznal materiálnu
podstatu vecí a síl, nerozumel kauzálnym
vzťahom, a teda nechápal moderný svet.
Spiritualita je len jednou stránkou osobnosti. Takú istú významnú úlohu v živote,
a teda i vo výchove, musí hrať racionalita
a kritické, logické myslenie.
5. Zakrývanie podstaty WŠ
Zakrývanie skutočného stavu vecí je charakteristické i pre naše waldorfské školy.
Napríklad v brožúre Svet waldorfských
škôl, určenej zrejme na informáciu pre
rodičov, je o R. Steinerovi a antropozofii
jediná veta, ktorá hovorí, že waldorfská
pedagogika vychádza z antropozofickej
antropológie bez toho, aby bola akokoľvek definovaná. Zdôrazňuje sa, že cieľom
školy nie je formovať dieťa do určitej podoby, ale že „učitelia sa usilujú vychovávať
slobodných ľudí“ a nevštepovať im určitý
svetový názor. Opak je však pravda.
O podstate WŠ rodičia nie sú dostatočne informovaní. Platí to tak u nás, ako
aj v zahraničí. Potvrdili to ankety, ktoré
medzi rodičmi zorganizovali niektorí autori, napríklad Dan Dugan, zakladateľ organizácie PLAN. Väčšina rodičov netušila, čo je
to antropozofia.
6. Dogmatizmus, nedostatok kritickosti
a skresľovanie výsledkov WŠ
Spoločnosť sa počas 20. storočia nesmierne zmenila a zmenili sa i nároky na obsah
a spôsob vzdelávania. Klasická škola sa
týmto požiadavkám usiluje s menšími či
väčšími úspechmi plynulo prispôsobovať.
Naproti tomu waldorfská pedagogika je
nemenná a čo povedal Steiner, je sväté.
Jeho učenie sa stalo dogmou, čo je už
v princípe v rozpore s prudkou dynamikou
kultúrneho vývoja spoločnosti. Ani dnešní
zástancovia WŠ nie sú schopní akejkoľvek
revízie jeho názorov a nedokážu oddeliť
zrno od pliev. Odmietajú diskusiu a proti
svojim kritikom vystupujú netolerantne,
až agresívne.
Zdôrazňujú sa len prednosti WŠ a
výsledky sa preceňujú. Ich zástancovia
uvádzajú, že WŠ majú lepšie výsledky než
klasické školy a že napríklad na stredné
školy sa prijíma väčšie množstvo absolventov WŠ než je celoštátny priemer.
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V zahraničí, napríklad vo Švajčiarsku, to
neplatí. WŠ tam vyhľadávajú prevažne
majetní rodičia menej nadaných detí.
Preto i výsledky prijímania na vyšší stupeň škôl sú zreteľne horšie. V Česku je
toto tvrdenie skreslené tým, že sa do WŠ
hlásia väčšinou deti vzdelanejších rodičov,
humanitne orientovaných, ktorí sa navyše deťom viac venujú, než je to u priemernej populácie.
Z výskumu, ktorý sa konal počas českého experimentu, naopak plynie, že deti
z WŠ majú nižšiu schopnosť logického
a kritického myslenia. Ani Česká školská
inšpekcia roku 2003 podľa vyjadrenia
ústrednej školskej inšpektorky nepreukázala, že by deti z WŠ akokoľvek vynikali
nad priemer. Zástancovia WŠ sa pri propagácii týchto škôl tiež často opierajú
o tvrdenie, že v živote sú absolventi WŠ
samostatnejší, komunikatívnejší a úspešnejší. Objektívne doklady takého tvrdenia
však chýbajú.
7. Waldorfskej pedagogike chýba
overenie ďalších špecifík
Waldorfská pedagogika má množstvo ďalších nezvyčajných prvkov, ktoré Steiner
buď odvodil z antropozofie, alebo navrhol
intuitívne. O ich vhodnosti však možno
diskutovať.
Otázne je, či je vhodné, aby dieťa počas celej základnej školskej dochádzky
viedol len jeden učiteľ. Zdôrazňovanie
jeho absolútnej autority a nevyhnutnej
oddanosti žiakov svedčí podľa kritikov
o určitej nedemokratickosti WŠ. To síce
hovorí o individuálnom prístupe k deťom,
ale v niektorých predmetoch (napríklad
vo výtvarnej výchove) ide väčšmi o výchovu k uniformite. Kladie sa tiež príliš
veľký dôraz na individuálny prístup učiteľov, čo nie je v súlade s požiadavkou, aby
sa všetkým žiakom odovzdalo rovnaké
základné penzum vedenia. Nie je isté, či je
vhodné oneskorené vyučovanie čítania.
Podobne nebolo overené, či je výhodnejšie rozloženie vyučovania do epoch
a dvojhodín. Diskutabilná je aj absencia
učebníc a obmedzené používanie audiovizuálnych pomôcok. Hudobná výchova
a rytmickosť sú dôležitým prvkom vo
výchove, ale je sporné, či astrológiou
a mystikou zaťažená eurytmia je tým
najlepším prostriedkom.
O všetkých jednotlivých prvkoch by
mala pedagogická veda diskutovať a separátne ich overovať. Nevhodné prvky by
sa mali odmietnuť, vhodné by sa mohli
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eventuálne zaraďovať aj do vyučovania
štandardných škôl. To sa však zatiaľ nedeje a o také overovanie sa neusiluje ani
waldorfská pedagogika.
8. Indoktrinácia učiteľov WŠ
Najväčším problémom WŠ je indoktrinácia
učiteľov antropozofiou. Na vyučovanie na
WŠ totiž nestačí štandardné pedagogické vzdelanie na českých vysokých školách.
České združenie pre waldorfskú pedagogiku preto organizuje semináre waldorfskej pedagogiky pre učiteľky materských
škôl i pre triednych učiteľov základných
a stredných škôl. Na vyučovaní sa popri
českých pedagogických fakultách vysokých škôl podieľa i Slobodná vysoká škola
v Stuttgarte. Obsahom vyučovania je
predovšetkým Steinerovo učenie v celej
jeho šírke. Takisto je to v zahraničí, ako
to dokumentujú podrobné osnovy školení
waldorfských učiteľov na školiacich centrách v USA. Napríklad žiadateľ o prijatie
do školiaceho centra pre učiteľov na
Rudolf Steiner College vo Fair Oaks musí
vopred preukázať svoj pozitívny vzťah
k antropozofii, musí ho odporučiť člen
antropozofickej komunity, musí preukázať predbežné znalosti z piatich základných Steinerových kníh a dokumentovať
svoje skúsenosti s eurytmiou. V Nemecku
je náplňou školení nielen antropozofia,
ale i nemecká mytológia a Goetheova
„naturfilozofia“.
Ako silno sú učitelia indoktrinovaní,
ukazujú i názory Jana Piňosa, ktorý študuje v postgraduálnom seminári waldorfskej
pedagogiky: „Steiner a jeho žiaci už vtedy
(r. 1921) rozpoznali v materializme a sociálnom darvinizme ohrozenie života.“ Antropozofia je „zložitá veda o duchovnej podstate človeka (…)“, „…pracuje s niektorými
pojmami a javmi, ktoré rigidná západná
veda popiera (…),“ „…ide o prenikavé uchopenie zasunutej reality, počínajúc medicínou… a končiac výkladom dejín.“ „Človek
v živote prechádza sedemročnými vývojovými cyklami, v ktorých sa opakujú
všeobecné dejiny vesmíru a ľudstva.“
„Druhé obdobie sa odohráva v znamení
zrodenia éterického tela, (…) v treťom
období sa rodí astrálne telo.“
Taktiež E. M. Kranich vo svojej knihe
Waldorfské školy preloženej z nemčiny pre českých učiteľov úplne súhlasí so
Steinerovými protivedeckými názormi:
„Vzdelanie, ktoré budúci učiteľ získa na
vysokej škole pedagogickej alebo na univerzite, je pre WŠ v mnohom nevyužiteľ-
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né. (…) Základom je dôkladné štúdium
antropozofickej antropológie.“ „Až takému nazeraniu, ktoré preniká do duchovných súvislostí, sa stávajú prístupné celkovo pedagogické dimenzie jednotlivých
učebných odborov.“ „…výučba vychádzajúca z pozitivistického vedeckého zmýšľania (…) brzdí duševný a duchovný rozvoj.“ „Waldorfské školy sú presvedčené,
že výučba bez náboženstva je neúplná“
(s. 25–28).
Tieto názory sú, pravda, v rozpore
s českou legislatívou. Podľa Zákona
č. 29/84, § 5, ods. 1 musia školy rozumovo
vychovávať v zmysle vedeckého poznania, kým vyučovanie náboženstva sa má
umožniť v nepovinných predmetoch.
Učitelia s takými názormi môžu len ťažko pripraviť deti pre modernú spoločnosť
založenú na vedeckých poznatkoch.

Záver
V štátnych školách by sa podľa môjho
názoru malo vyučovať podľa zásad, ktoré
vypracovala pedagogická veda. Nemožno
akceptovať systém, ktorý je založený na
Steinerovej antropozofii, jeho nevedeckých názoroch a jeho sporných pedagogických zásadách. Niektoré Steinerove
princípy sú však napriek svojmu pôvodu v antropozofii nesporne inšpiratívne. Množstvo z nich už štandardná škola
akceptovala, ďalšie by sa mohli postupne
po overení preberať. Rozhodne však nie
je nevyhnutné zriaďovať špeciálne štátne
waldorfské školy.
n
Preklad: ALŽBETA MRÁKOVÁ
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Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc. (* 1928)
– absolvent Lekárskej fakulty Karlovej
univerzity v Prahe. Profesor anatómie
na Lekárskej fakulte UK v Plzni. Dva roky
pracoval ako expert v Alžírsku, v rokoch
1970 – 1989 pôsobil ako závodný lekár
v ťažkom priemysle v Chomutove. Ako
anatóm sa zaoberal stavbou, vývojom
a rastom pohybovej sústavy a funkčnou
adaptáciou kostí – autor 70 publikácií
z tejto oblasti. Od 80. rokov sa kriticky
zaoberá alternatívnou medicínou. Je autorom niekoľkých kníh a zborníkov, člen
Českého klubu skeptikov Sisyfos, počas
štyroch rokov pôsobil aj vo funkcii jeho
predsedu.
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V

otvorených pomeroch našej posttotalitnej spoločnosti sa pokúšame orientovať
v zložitých otázkach nových náboženských prúdov, ktoré so sebou prinášajú nielen rôzne učenia, ale i svojrázny životný štýl. Konfrontácia s nimi sa preto nedotýka iba
našej viery, ale i nášho života, lebo ako veríme, tak žijeme. Pretože mnohé dnešné kulty vychádzajú z filozoficko-náboženského prostredia a tradície svetových náboženstiev,
na ktoré sa neraz i priamo odvolávajú, bude užitočné porovnať, ako na niektoré základné životné hodnoty nazerá kresťanstvo, judaizmus, islam, hinduizmus i budhizmus a aké
rozdiely v prístupe medzi nimi sú. Ako prvú tému, v súčasnosti veľmi aktuálnu, som si
zvolil rodinu a manželstvo.

Kresťanstvo
Z historického pohľadu vidieť, že v kresťanstve sa vyvinuli rôzne modely manželstva, pretože starozmluvné i novozmluvné
texty nám dovoľujú dosť široké možnosti
výkladu. Predsa však aj tu jestvuje určitý
základný koncept.
Katolícka cirkev manželstvo vníma ako
sviatosť, ktorá vytvára doživotný a nerozlučný zväzok. Avšak veľkú úctu má
i pred celibátom v zmysle úplnej sexuálnej
zdržanlivosti (caelebs = neženatý) mníchov, mníšok i kňazov, ktorá sa chápe ako
„zrieknutie sa manželstva pre kráľovstvo
Božie“ (Mt 19, 12). V pravoslávnej cirkvi
je manželstvo síce zásadne nerozlučné,
ale môže byť rozvedené. Božia milosť
a tajomstvo lásky majú prednosť pred
ideálom trvania. Biskupi pochádzajú z neženatých mníchov, avšak manželstvo

kňaza pred jeho diakonskou vysviackou
je možné. Protestantské cirkvi odmietajú
zákaz manželstva pre kňazov, čím popierajú manželstvo ako spásonosnú sviatosť. Podľa nich nie sviatosť manželstva
prináša milosť, ale „Boh dáva milosť a požehnanie verným, kajúcim a chybujúcim
manželom. Manželstvo je síce zásadne
nerozlučné, ale prakticky a súdne ho
možno rozviesť, pričom cirkvi prislúcha
pastoračná úloha“ (D. Ritschl). Manželstvo je spoločenstvom lásky, avšak videnej z troch strán ako agapé, eros a sex.
Agapé je obetavá láska, eros je láska milenecká, sex láska pohlavná (Th. Bovet).
Z biblického pohľadu je manželstvo
najprv agapé – spoločenstvo služby, ba
obety. Táto láska má dôvod sama v sebe,
nie v druhom, jeho schopnostiach a vynikajúcich daroch, nechce brať od partnera,

ale dať mu to, čo potrebuje, dokonca svoj
život. Zachováva vernosť, nie je len dočasná, lebo ako Božia láska aj ona je „raz
a navždy“ a zapiera seba, keď vidí svoje
povinnosti, lebo hľadí na práva druhého.
Apoštol Pavol ukazuje, že do manželstva nevstupujeme ako „anjeli bez krídel“,
ale ako rodení sebci, ktorí sa musia z egoizmu pomaly vyzliekať a obetavej láske
sa učiť. Žena ako poverená dávať nový
život je pri vytváraní domova, ochrane
svojich detí sebecká voči cudzím ľuďom.
Tohto sebectva sa vzdáva podriadením
sa mužovmu úsudku. Muž je sebecký
v svojom dare, ktorý spočíva v záujme
o veci, a tohto sebectva sa vzdáva, keď
miluje ženu „ako Kristus miloval Cirkev
a vydal seba za ňu“. Tak sa stáva opravdivým človekom, lebo sa vracia od svojich
vecí k „životnému stredu“ (Ef 5, 22nn).
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Eros sa v manželstve prejavuje tak,
že človek prijíma svojho partnera takého, aký je, prekážky priateľstva odstraňuje odpútavaním sa od okolia, ktoré je
pre neho pútavé, a spoločenstvo s ním
pestuje pomocou rozhovoru, pomoci,
ústretovosti, vhodných pozorností (darčekov) a pod. Nedostatok erosu pritom
partner nerieši neosobným sexom, homosexualitou alebo lesbizmom, ale vcítením
sa do myšlienok a túžob svojho partnera
(empatiou).
Sex kresťanstvo hlása ako súčasť
lásky, ktorá má konečný cieľ v splodení
dieťaťa, ale aj predbežný v spoločenstve
partnerov (kreatívny i unitívny význam).
„Žena nie je pánom svojho tela, ale jej
muž; podobne ani muž nie je pánom
svojho tela, ale jeho žena. Neodopierajte
sa jeden druhému,“ vraví apoštol Pavol
(1 Kor 7, 4–5).
Podľa tohto pravidla sa v cirkvách
vytvorili princípy, ktoré vylučujú sex
mimo manželstva; regulujú počatie buď
prirodzenou metódou merania bazálnych teplôt (Rímskokatolícka cirkev – RKC),
alebo mechanickou či chemickou cestou;
predčasné ukončenie tehotenstva buď
celkom zavrhujú (RKC), alebo ho pripúšťajú len pri ohrození života matky (protestantské cirkvi). Rozdelenie manželstva
buď celkom zavrhujú (napr. RKC, ktorá
je zásadne proti rozvodu sviatostne uzavretého manželstva s výnimkou odlúčenia
alebo vyhlásenia manželstva za neplatné,
ak niektorý partner trpí impotenciou,
nedostatkami vôle a súdnosti, prípadne ak manželstvo bolo uzavreté pod nátlakom alebo s tichou výhradou), alebo ho
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pripúšťajú. To je stanovisko protestantizmu, podľa ktorého niektoré manželstvo
nespojil Boh, ale je zlým výtvorom človeka. Manželstvo môže byť rozlúčené aj
v prípade, že sa jeden z partnerov dopustil smilstva alebo sa neveriaci partner
rozhodol pre odchod – tzv. privilegium
Paulinum (Pavlovo dovolenie).
Avšak napriek určitým rozdielnostiam všetky kresťanské cirkvi svorne
poukazujú na negatívne následky, ktoré rozvodom vznikajú – a to nielen pre
oboch manželov, ale najmä pre deti,
a tým i pre celú spoločnosť. Aby sa im
predišlo, cirkvi kladú dôraz najmä na prevenciu: uvážlivý výber partnera, triezve
spoznávanie sa pred manželstvom (nie
však sexuálne), dôkladná predmanželská výchova, prispôsobovanie sa v spolužití a možno aj trochu humoru.
V rodine deti potrebujú radosť, ale
i brzdu. Kresťanstvo za prvé prikázanie
pre deti považuje príkaz: „Deti, poslúchajte svojich rodičov“ (Ef 6, 1n). Vychádza
z toho, že deti majú nadmieru energie,
čo je potrebné pre ich rast, avšak môže
to zájsť do nežiaduceho extrému, keď
sa dieťa stane stredobodom rodiny. Niekedy to podporujú aj nerozumní rodičia
namiesto toho, aby pri „luku napätia“
zdôrazňovali dieťaťu povinnosti, nie jeho
žiadosti. Tohto „egoizmu vitality“ sa dieťa
zbavuje tým, že svoju vôľu podriaďuje
vôli svojich rodičov.
Avšak deti majú aj zasľúbenie radosti: „Aby sa ti dobre vodilo a aby si dlho
žil na zemi“ (Ef 6, 2). Kresťanstvo nie je
„kaziteľ hry“, ale „krajina snov“. Kde je
v poriadku náš duchovný „tenor“, musí sa

rozvinúť aj náš pozemský „kontrapunkt“.
Askéza má svoje miesto, ale výhradne
hlásať smutné kresťanstvo ako „západák života“ je kontraproduktívne a vedie
práve k bezuzdnosti. Smutné kresťanstvo plodí rozkošníkov. Deti musia dostať
svetlo a radosť. „Náboženstvo bolesti“ je
deformácia a otrava.
Na druhej strane sú rodičia ako príťažliví velitelia. Aj pre nich má Biblia inštrukciu: „Vy otcovia, nedráždite svoje
deti, ale vychovávajte ich s prísnosťou
a napomínaním podľa Pána“ (Ef 6, 4).
Podľa prieskumu deti napĺňa odporom
najmä rodičovské pokrytectvo, iba predstierajúce cnosti, ktoré deťom prikazuje, ale ich nepraktizuje; frazérstvo,
ktoré nedostatky charakteru nahrádza
zbožnými slovami a nevie hovoriť prirodzene o Bohu; odľudštenie, ktoré sa
venuje domácnosti a úradu, ale nemá
čas na deti, ktoré sa musia uchýliť k náhradám (napr. televízia, počítač) a nekontrolovanej činnosti s vrstovníkmi; nátlak, pri ktorom je najmocnejším
argumentom palica.
Rodičia by sa, naopak, mali stať magnetom, ktorý priťahuje, pričom musia
zostať veliteľmi a viesť svoje deti k náročnosti, lebo kto má mäkkú lásku k deťom, nenávidí ich; k poriadku, lebo kto sa
chce stať majstrom v športe, musí tvrdo trénovať; k disciplíne, lebo výchova
káže dieťaťu osvojovať si ohľaduplné
návyky; k autorite, lebo rodičia musia
stáť za svojím múdrym rozkazom, nesmú deti podplácať a vzájomne si podkopávať autoritu a k sebareflexii, lebo
deti treba občas s mierou pochváliť
alebo i potrestať.

Židovstvo

Budhistické dieťa z Číny
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Pri pohľade židovstva na manželstvo
je príznačné, že celá jedna kniha Biblie,
Pieseň Šalamúnova, je venovaná oslave
erotickej (či až sexuálnej) radosti medzi
mužom a ženou. Je to až v takej voľnosti
a slobode, že prijatie tejto knihy do kánonu Písma bolo pre židov dlho sporné
a nakoniec sa uskutočnilo len tak, že sa
manželská láska preznačila na lásku Boha k jeho ľudu (v kresťanstve na lásku
Krista k Cirkvi). Neskoršie v Talmude sa
hovorí: „Kto nemá ženu, je bez radosti,
požehnania, pokoja a života.“ Oslavuje
sa Boh, ktorý „stvoril radosť a plesanie,
ženícha a nevestu, lásku a svornosť“. Od
13. storočia bola manželská láska pre
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židovských mystikov obrazom „zjednotenia“ božských síl, čo malo za následok
radosť zo sexuálneho partnerstva a názor, že neženatý človek sa považoval za
nedokonalého, ba že človek, ktorý sa
dobrovoľne rozhodne pre bezmanželský
život, sa previňuje proti Božiemu príkazu
„ploďte sa a množte sa“.
Naproti tomu židovské právo posudzuje každý sexuálny vzťah ženy s cudzím
mužom ako smilstvo. Tóra v prípade, že
existuje svedok takého aktu, má pre
oboch previnilcov trest smrti (5M 22, 22).
Tento trest sa však v neskorších časoch
sotva vykonával. Keď bola žena usvedčená zo smilstva, žiadali rabínske zákony
rozvod, pričom manželstvo so smilníkom
bolo zakázané. Ťažkosť však spočívala
v tom, že Starý zákon i Talmud za určitých podmienok povoľujú polygamiu,
takže nejestvuje definícia smilstva pre
muža. V novozmluvných časoch prevládala mienka, že muž môže prepustiť
svoju ženu buď pre smilstvo, alebo aj pre
„niečo odporné“ (5M 24, 1; čo niektorí
vzťahovali napr. na pripálenie polievky),
a vziať si inú. Ježiš Židom vytýka, že je to
vlastne skrytá forma mnohoženstva
(Mk 10, 1nn).
Hebrejčina v Písme na vyjadrenie pohlavného styku používa sloveso jádá
(poznať): „Potom Adam poznal svoju
ženu Evu, ona počala a porodila Kaina“
(1M 4, 1). Je to sloveso, ktoré označuje
nielen zmyslové poznanie, ale aj mravné uznanie, duchovné porozumenie a
osobnostné splynutie a je tak ekvivalentom odovzdanej lásky. Podľa rabínov sa
muž s manželkou má pravidelne pohlavne stýkať a ona mu to má dovoliť. Pritom právo na pohlavné uspokojenie má
nielen muž, ale aj žena. Počas menštruácie je pohlavný styk zakázaný a dovolený len po celkovom rituálnom očistení, okúpaní (mikve). V manželstve slúži
sexualita fyzickému a psychickému uspokojeniu oboch partnerov a to aj vtedy,
keď nie je nádej na splodenie dieťaťa.
Židovské deti mužského pohlavia sa
museli podrobiť obriezke, t. j. z penisu
sa im odstránila predkožka. Spočiatku sa
myslelo, že je to zdôvodnené len nábožensky, ale súčasné štatistiky dokazujú,
že židovské ženy majú oveľa menší výskyt rakoviny maternice ako nežidovské.
Vysvetliť sa to dá tým, že pohlavný úd
obrezaného Žida nedáva toľko možností
na infekciu a jej prenos na pohlavné
orgány ženy ako úd neobrezaného.

Mojžišov zákon a rabínska tradícia pozná niektoré užitočné pravidlá, ktoré varujú
pred „pohanskými ohavnosťami“ (3M 19):
pohlavný styk medzi blízkymi príbuznými (otcova žena, sestra, synova sestra
a pod.); sexuálny styk počas menštruácie a styk s cudzou ženou; mužská homosexualita a sexuálny styk so zvieratami; orgiastické výstrednosti (chrámová
prostitúcia); vyzývavé správanie žien,
ktoré má vystriedať cudnosť; úmyselné vylúčenie mužského semena mimo
pohlavného aktu ako mrhanie tvorivou
božskou silou. Dnes sa však tieto princípy
len ťažko uskutočňujú, lebo Izrael je sekulárny štát a pravoverné židovstvo v ňom
tvorí len malý spoločenský segment. Aj tu
je problém s homosexuálmi, ako aj s ľuďmi bez manželstva. Ak už sú Židia nábožní,
patria skôr k liberálnemu prúdu.

a ženy; rôzne právne podmienky pre takéto manželstvo (manželská zmluva, hospodárska zmluva); právne postavenie detí
(právo starať sa o ne v prípade rozvodu,
dedičské právo).
V nemoslimskom štáte, v ktorom žije
manželský pár, je šanca na vydarený

Islam
V islame je manželstvo z lásky a porozumenia samozrejmosťou. Korán v ňom
vidí povinnosť pre tých mužov a ženy,
ktoré sú schopné ho uzavrieť. Hoci ide
o duchovnú príbuznosť a zdôrazňuje sa
rahma (milosrdenstvo, ohľad, starostlivosť), predsa v stredobode tohto spojenia
stojí splodenie a výchova detí. Korán (4, 3)
pripúšťa možnosť vziať si až štyri ženy, ale
s podmienkou, že muž bude všetky rovnako a spravodlivo opatrovať. Neskorší
vykladači videli v tom nepriamy poukaz
na jednoženstvo.
Postavenie ženy závisí od toho, ktoré oblasti v danej krajine závisia od civilného a ktoré od náboženského práva.
Kde platí náboženské právo – šaría, tam
z toho vyplývajú niektoré ujmy pre ženu, takže v niektorých islamských krajinách sa ešte stále praktizuje polygamia.
V Alžírsku a v Jemene bolo zakázané
svojvoľné zapudenie ženy. V Tunisku a Turecku bolo odstránené mnohoženstvo.
V iných krajinách prvá žena musí súhlasiť s manželovým druhým i ďalším manželstvom. V Turecku ešte zohráva veľkú
rolu plat za manželku.
Veľké ťažkosti vznikajú pri manželstvách moslimského partnera s nemoslimským. Moslim si smie vziať nemoslimku,
lebo náboženskú výchovu detí určuje
otec. Moslimka si však nesmie vziať nemoslima, lebo ona by nemohla vychovávať deti v islamskom duchu. Pri zmiešaných manželstvách vyvstávajú tieto
problémy: rôzne ponímanie úlohy muža

Tradične zahalená islamská žena
partnerský vzťah väčšia ako v moslimskom, kde poslušnosť manželky je samozrejmosťou a kde moslim očakáva, že sa
jeho manželka stotožní s jeho rodinou.
Veľ- kým problémom u zmiešaného manželstva môže byť aj vedúce a autoritatívne postavenie muža – žena musí bývať
pod jednou strechou s manželom, ktorý
jej môže zakázať opustiť dom, prijímať
návštevy alebo vycestovať do cudziny.
Korán nepožaduje od nemoslimky
prestúpenie na islam. Niekde sa moslimom ukladá povinnosť umožniť nemoslimke účasť na jej bohoslužbách, ale
moslimovia očakávajú ako samozrejmosť,
že žena prestúpi na islam. Umožnené je
to tým, že ju imám (kňaz) pri sobáši vyzve, aby recitovala prvú súru Koránu.
Keď to urobí, stáva sa moslimkou.
Keď sa pozrieme na sexualitu, napriek
mnohým reformám ovládajú manželské
spolužitie moslimov patriarchálne predstavy. Hoci cieľom manželstva je splodenie detí, má sa v manželstve vyplniť aj sexuálna túžba. Jej potlačenie by
mohlo mať zlý vplyv aj na službu Alahovi.
Sexuálny pud sa teda hodnotí pozitívne,
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pokiaľ sa uskutočňuje v rámci náboženského práva. Pohlavná rozkoš niekde
platí ako „predchuť rajskej blaženosti“
a mnohí moslimovia si predstavujú raj aj
ako ríšu rozkoše. Pritom sú predmanželské a mimomanželské pohlavné vzťahy
zakázané.
V Koráne niektoré výpovede hovoria
o rovnocennosti muža a ženy, ale sú tu
aj také verše, ktoré jasne zdôrazňujú
mužovu nadvládu: „Ak sa obávate ich
(ženskej) neposlušnosti, varujte ich, vykážte ich zo spálne a bite ich. Ak sú však
poslušné, nečiňte nič proti nim. Boh je
vznešený a veľký" (Súra 4, 33n). Tento
verš sa moslimskí teológovia usilovali
vykladať symbolicky: bitie je vraj „nebolestné bitie“, ktoré chce vyjadriť len
manželovu nespokojnosť. Dnes niektorí
tvrdia, že tento verš má len „historickú
hodnotu“ (Smail Bajić).
Príklad toho, že sexualita je v prvom
rade vecou muža, uvádza súra 2, 223:
„Vaše ženy sú pre vás poľom. Vchádzajte na pole svoje, ako chcete.“ Aj keď tu
moslimovia tvrdia, že tým nie je vyjadrená diskriminácia ženy, je jasné, že iniciatíva tu vychádza výlučne od muža, ktorý
uzavretím manželstva získal právo na
sexualitu. Žena má síce tiež právo na
sexuálne uspokojenie a môže sa rozviesť
v prípade manželovej impotencie, ale reč
je v prvom rade o práve muža na telo
jeho ženy. O podobnom práve ženy sa
nehovorí. Namiesto toho má manžel len
právo starať sa o ženu.

Budhizmus
Budha označil manželov, ktorí vedú mravne riadny život, ako „božských, bohorovných“ (deva a devi). Dôvodom nebolo
to, že manželský pohlavný život slúži na
uspokojovanie žiadostivosti, ale na zachovanie ľudského pokolenia. V manželstve
má muž svoju ženu chrániť a opatrovať
(o. i. darovať jej aj darčeky a ozdoby). Žena má mužovi slúžiť, dbať na jeho veci,
starať sa o chod domácnosti, byť laickou
učeníčkou a dodržiavať „päť mravných
príkazov“. Taká žena má nádej sa znovuzrodiť ako bohyňa. Ak obaja mravne žijú,
môžu žiť spolu aj v budúcom živote. Za
Budhových čias existovali aj polygamné
manželstvá a jeho názory na ne nie sú
jednoznačné. Na jednej strane chválil
uspokojenie muža s jedinou ženou, na
druhej strane bral kráľovský hárem ako
samozrejmosť.
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Budha učil, že túžba je príčinou utrpenia a osudného kolobehu, preto sa sex
v prvotnom budhizme chápal ako niečo
nenáležité, pričom askéza je jediným
prostriedkom, ako dosiahnuť spásu. Budhova 12-článková „reťaz vzniku závislosti“
menuje ako desiaty článok sexuálne spojenie, ktoré vedie k zrodu nového človeka
a tým k novému utrpeniu. Toto učenie
ovplyvnilo nielen budhistických mníchov,
ale i laikov. Sexualita slúžila len na jeden
účel – splodenie nového človeka; sama
osebe nemala cenu. Budha varoval pred
troma omamnými prostriedkami: spánkom, alkoholom a sexom.
Dnes budhistický laik zachováva „vznešenú osmorakú cestu“ (so sexuálnou zdržanlivosťou) len počas pôstu pri nove
mesiaca a jeho splne. Théravádsky budhizmus trvá na celibáte mníchov (Barma, Srí
Lanka), ale inde sa pohlavný akt hodnotí
ako obraz mystického spojenia s božstvom. Mahájánsky budhizmus povolil
manželstvo aj pre mníchov (napr. v Japonsku). Istý prúd pokladá pohlavné spojenie
za alternatívu askézy a „ľavoruká tantra“
ho cení ako najväčší kreatívny akt, pretože
predznamenáva blaženosť večného ponorenia (samádhi).
Faktom však je, že v budhizme aj naďalej existujú mníšske rády. Budha videl
v žene zvodkyňu, ktorá odvádza od pravej cesty. Preto v rámci budhizmu vznikali najprv pre mužov, potom i pre ženy
mníšske rády a kláštory. V niektorých
krajinách sú aj budhistické mníšky (Japonsko, Čína, Kórea, Vietnam, Taiwan). Sú
dohola ostrihané a nosia biele šaty. Väčšinou pracujú na charitatívnom poli.
Napriek istým náznakom náboženskej
rovnosti muža a ženy má muž väčšiu hodnotu ako žena. Niekde sa to vyvíja výraznejšie smerom k rozličnosti úloh, takže
prakticky začína prevládať rovnocennosť. V západnom budhistickom modernizme sa vyvíja i duchovné zrovnoprávnenie ženy (Konferencia budhistických žien
r. 1987 pod patronátom dalajlámu).

Hinduizmus
Za védskych čias sa v brahmanizme (2. – 1.
tis. pred Kr.) požadovala síce monogamia,
ale prakticky prevládala sexuálna promiskuita. Okolo roku 600 pred Kr. hinduizmus
(novobrahmanizmus) a jeho myslitelia však
už v promiskuite videli nebezpečenstvo
a žiadali, aby sa ženy vydávali ako panny.
Každý mimomanželský pohlavný styk sa

považoval za hriech. Na začiatku nášho
letopočtu zákonodarcovia začali zavádzať manželstvo medzi neplnoletými
deťmi. S tým sa často spájal aj zvyk,
že ak zomrel muž, upálili s jeho mŕtvolou aj jeho živú vdovu. Ram Mohan Roy
v 19. storočí dosiahol to, že upaľovanie
vdov sa stalo trestným. Jednotlivé prípady sú však známe dodnes. Manželstvo
detí bolo zakázané až roku 1929.
Pri sexualite hinduistické učenie vychádza zo štyroch cieľov ľudského života:
1. dharma – náboženský zákon, ktorý je
základom práva a života; 2. artha – majetok, ktorý uspokojuje túžbu po vlastnení;
3. kama – pôžitok, ktorý sprostredkúva
pohlavná rozkoš; 4. mókša – spása, ktorá
prináša vyslobodenie človeka. Na tomto
základe sa začala zavádzať monogamia,
ale tak, že sa žena vydávala do rodiny,
kde mala sexuálny pomer aj s manželovými bratmi. Dovoľoval sa aj sexuálny styk
ženy s jej švagrom alebo blízkym príbuzným, ak jej muž bol impotentný. Bhagavatgíta viedla k učeniu, že manželka musí
zostať „pativartra“ (cudná, čistá) a musí
sa vydať len vnútri kasty a ešte pred
pubertou. Nižšie kasty poznali naproti
tomu manželstvo s viacerými mužmi alebo viacerými ženami (polyandriu, polygamiu), rozvod a sobáš vdov. Je zaujímavé,
že o mužoch a ich praktikách sa v hinduizme hovorí iba málo.
Pri plánovaní rodičovstva sa sociálny
reformátor Vinoba Bhave (1895 – 1982)
vyslovil proti mechanickému zabráneniu počatia a odporúčal zdržanlivosť.
Hinduizmus je aj proti predčasnému
ukončeniu tehotenstva, pri ktorom v Indii
hrozí veľké zneužitie. Keď sa totiž zistí, že
počaté dieťa je dievča, v mnohých prípadoch ženy pristúpia na interrupciu. Tento
trend nebezpečne stúpa, lebo podľa hinduistického presvedčenia je žena menej
hodnotná ako muž. Okrem toho sa tým
ušetria drahé vená pre nevestu.
n
Foto: archív

Doc. ThDr. Ľudovít Fazekaš (* 1929) – absolvent teológie na Slovenskej evanjelickej
bohosloveckej fakulte v Bratislave (1947–
1951) a poslucháč teológie na Theologische
Fakultät der Universität v Zürichu (1968).
V rokoch 1952–1993 pôsobil ako kazateľ
Cirkvi bratskej, v rokoch 1993–2003 ako
docent na Katedre evanjelikálnej teológie
a misie Pedagogickej fakulty UMB v Banskej
Bystrici (odbor Nová zmluva a etika).
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H

istorka jednej televíznej besedy, ktorá veľmi živo a s jemne ironizujúcim nádychom ilustruje to, čomu sme ešte aj na prahu tretieho tisícročia schopní uveriť.

V miestnosti bez okien sedelo deväť osôb.
Na stole pred nimi trónili termosky s kávou a džbán s džúsom, minerálky, hrnčeky, poháre. Ľudia mlčali ako zarezaní, nepozreli sa jeden na druhého, nenapili sa.
Pozdravila som tú vystresovanú spoločnosť a vyjadrila presvedčenie, že by sme
sa mali navzájom predstaviť. Mŕtvo na
mňa pozreli. Povedala som svoje meno
a veselo dodala:
„Ja som tá protivná skeptička, čo vám
má oponovať.“
Nikto sa nezasmial.
„Pricestovali ste zďaleka?“ opýtala
som sa dámy v bledomodrej blúzke.
„Sme z Jihlavy,“ odpovedala a ukázala
na dospievajúceho syna.
„Taká vzdialenosť!“ poľutovala ich staršia pani a opýtala sa na útrapy cestovania.
Ľuďom sa pomaly rozviazali jazyky. Bolo
pochopiteľné, že na mňa sa nikto s otázkou, ba ani len pohľadom neobracal. Ako
keby som bola priehľadná ako duch. Vlastne to prirovnanie nesedí – s duchom by,

naopak, rezko komunikovali. Po chvíľke
rozpačitého oťukávania došlo na lákavú
tému, pre ktorú sme sem boli zvolaní.
„Celkom som zvedavá, či sa mi ten sen
bude opakovať po tretíkrát,“ dala sa počuť pani v blúzke modrej ako blankyt.
„Stretla som sa v ňom so svojím mŕtvym
otcom, ale niekde v Španielsku. Mal pre
mňa nejaký odkaz, lenže…“
„Ja to mám na dennom poriadku,“
skočila jej do reči pestovaná blondína s
úzkymi perami. „Robím v krematóriu a ako
dobré médium vybavujem odkazy ľuďom,
teda pozostalým, od ich zosnulých a…“
„Čo im tak môžu odkazovať,“ prerušila som jej rozprávanie, „v krematóriu!?
Že im je horúco?“
Drsný vtip sa neujal.
„Pozostalým väčšinou odkazujú, aby
neboli smutní, neplakali, že im je dobre,
že sú v pohode…“
„To rada počujem, že mŕtvi sú v pohode,“ neudržala som sa. „Aspoň sa máme na čo tešiť.“

„Ten otec v sne však nebol môj otec,
vtedy bol mojím manželom,“ nedala sa
odstrčiť pani v modrej blúzke. „Teda v minulom prevtelení. Nejako mi naháňal
hrôzu…“
„Prosím vás. A čím?“ – s dešpektom sa
spýtala doručovateľka odkazov z krematória. Kam sa hrabe nejaký sen na jej
dennodenný prenos informácií medzi
dvoma svetmi?
„No, jednak mal v ruke veľký nôž…“
„O noži mi ani nehovorte!“ rozjarene
do toho vpadla asi sedemdesiatročná
pani. „Už dvakrát ma ním zamordovali.
Raz v starom Egypte, druhýkrát v stredoveku. Ale to som bola svoja sestra. Alebo
macocha? Teraz už neviem. Mieša sa mi
do toho jedno prevtelenie z tridsaťročnej vojny, keď nás so sestrou znásilnili
a zabili nejakí vojaci.“
Do miestnosti nakukla energická dáma
a s profesionálnou žoviálnosťou zašvitorila:
„Tak čo, všetko je v poriadku? Podpísali ste zmluvy? Dajte pozor, najmä
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nemenovať žiadne firmy. Nemáte na oblečení nejaké logo? To viete, bola by to
neplatená reklama a to sa v televízii stráži. Nebojte sa, bude to fajn. Do kamier
sa nepozerajte. Uvoľnite sa, no tak. Ak
s niečím nebudete súhlasiť, môžete si aj
skákať do reči. Napite sa, vysmrkajte sa.
Skočte si na záchod. Kto ešte nebol
v maskérni?“
Príliš veľa požiadaviek naraz. Poprehadzovala nám drôtiky. Sivovlasý muž
v čiernom sa napil, blankytná vytiahla
hrebeň, jej syn zružovel, babka začala
škúliť, tá s úzkymi perami zalistovala
v zmluve, mohutný muž začal pracovať
s dychom a dáma sa rozkašľala. Ja som sa
vydala do maskérne.
„Urobte ma krásnou, našuchorenou
a poriadne free,“ vyzvala som personál už
vo dverách. Maskérky sa usmiali a zosypali
sa mi na hlavu so štetôčkami a hrebeňmi.
Do štúdia ma odviedli ako prvú a poučili ma, že tam budem ako jediná sedieť
od začiatku do konca, aby som všetko videla, počula, zažila a mohla sa k tomu
skepticky vyjadriť.
Zahučala znelka, pätnásťčlenný komparz nadšene zatlieskal a do štúdia vošla stará pani v sivých tesilových šatách.
Jej príbeh bol veľmi jednoduchý. Dvakrát
sa jej sníval kostýmový historický sen
a ona si vzala do hlavy, že v tom dvojnásobnom sne navštívila niektoré zo
svojich prevtelení. Moderátor na to pristúpil a úspešne predstieral, že o zmysluplnosti a informačnej hodnote jej snov
niet pochýb.
Stará pani začala vykresľovať akúsi
verandu a schodíky, opisovala, ako sa jeden schod už rozpadával a moderátor
sa tváril empaticky a nadšene. Ubiehali
minúty a opis toho schodíka sa ešte ani
zďaleka nekončil. Stará pani sa dostala
do táravej slučky. Ďalší reinkarnovaní
len s námahou zakrývali nudu. S veľkou
pravdepodobnosťou ich najviac tešilo,
že babku s jej únavnými snami ľahko
pretromfnú.
Pani v modrej blúzke mala príbehy
svojich minulých životov pochmúrne,
morbídne a zamotané. Vieru v reinkarnáciu v nej vraj prebudil chlapík, s ktorým
chodila na biliard. „Raz sa ma pýtal na
vzťah medzi nami…, náhle sme bývali
niekde v Peru, on zabíjal ľudí, lebo bol
nájomný vrah, mne sa to, pravdaže, nepáčilo, tak som ho zabila, no a o mesiac
neskôr som zabila aj seba,“ zhrnula do
jednej vety rabiátny príbeh.
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„Pekne sa nám to začína,“ prehodila
som. „Prečo tak zhurta?“
Ako sa od pražského biliardu tí dvaja
ocitli v Peru a v ktorom storočí tu kvitlo
remeslo nájomného vrahúnstva dáma
nevysvetlila, ale nech, televízny čas je
drahý a vyžaduje si skratky, šteky a klipy.
Moderátora však väčšmi zaujímal
spôsob vykonania jej vtedajšej samovraždy. „Pichla som sa nožom pod rebrá,“
vysvetlila blankytná. Spolu potom dospeli k následkom toho bodnutia – dámu
v tom mieste občas pichá dodnes, ale
vraj inak než klasicky.
Keď konečne prišiel rad na syna,
ostýchavo sa usmial.
„Skúšala som mu odauditovať astmatické záchvaty,“ poznamenala prevteľovačka.
Audit je revízia účtov, účtovníctvo,
uvedomila som si. Ničomu som už nerozumela. Chlapec nám však vysvetlil, že ho
matka ponorila do jedného z minulých
životov, kde bol anglickým barónom, ktorý sa dobre správal k poddaným. Sused
mu vraj závidel prekvitajúce panstvo,
a tak ho vyzval na súboj. Pichol chlapca-baróna pod rebrá a odvtedy má astmu.
Opäť bodanie pod rebrá! To sa už podobá
na dedičnú zaťaženosť.
Matka so synom potom pritvrdili.
Priznali sa, že v minulých životoch sa mnohokrát stretli a vždy si išli po krku. V jednom prípade bol syn lúpežným rytierom a svoju budúcu matku znásilnil.
Po tejto závažnej informácii sa všetci
začali delikátne chichotať.
„Dôležité je, že v tomto živote sa nič
z minulosti nedá zazlievať,“ pochvaľoval
si chlapec. „Mamka mi to nevyčíta,“ dodal
vďačne a pozrel sa na kedysi znásilnenú
s čerstvo naskočeným rumencom.
Freud, Freud! Vykríkla som v duchu.
Ospravedlňujem sa ti za moje niekdajšie
pochybnosti o Oidipovskom komplexe.
Teraz by si mal radosť!
Nakoniec sa ukázalo, že k blankytnej
prevteľovačke si „ľudia chodia po pomoc“,
ako sa kostrbato vyjadrila, ale iní sa jej,
naopak, boja, lebo má „tieto schopnosti“.
Priviedli zamestnankyňu krematória
s manželom. Muž pripomínal bizóna. Telom, postojom i zamračeným pohľadom.
Čo tu ten robí?
Čakala som, že blondínka na nás vytasí svoju kurióznu donášku odkazov zo
záhrobia, ale ona sa nám zverila so svojou
fóbiou z hadov. Večer sa vraj pozrie i pod
vankúš, či sa jej tam nejaký nevplazil.

Už prvý minulý život, ktorý si vybavuje,
súvisel totiž s hadmi. Bolo to roku 57
za cisára Nera, v čase prenasledovania kresťanov. Jej rodina sa vraj pridala
k vyznávačom novej viery.
„Už vtedy som sa stretla s mojím terajším manželom, ale bol v pozícii vraha,“ zasmiala sa a moderátor s ňou. „Vrahovi“ sediacemu vedľa zašklbal tik očným viečkom.
„Rimania často používali na vraždenie
zvieratá. Ten chlap sa dostal k nám do
domu s vreckom jedovatých hadov,
ktoré nás pozabíjali.“
„To je však záležitosť stará dvetisíc
rokov. Poďte trochu bližšie, poďte k nám,“
s neodolateľným úsmevom lákal ženu
moderátor.
Dáma skočila rovno do devätnásteho
storočia a našla sa v ňom ako trojročná
sirota. Na scéne sa opäť objavil jej súčasný
manžel, tentoraz bez vrecka s hadmi, no
napriek tomu ho sirôtka „nechcela k sebe
pustiť, pretože o ňom z čias prvých kresťanov vedela svoje“. Otravoval budúcu
manželku ešte na smrteľnej posteli, keď
ho v sedemnástich mordovala tuberkulóza. „My sa ešte stretneme,“ vyhrážal sa.
Ich stretávanie v súčasnom živote
bolo dlho poznamenané starými krivdami.
Vzali sa, ale bola medzi nimi vraj akási
čudná nenávisť, rozviedli sa teda, ona si
všetko odauditovala, odpustila mu prenasledovanie kresťanov a po trinástich
rokoch si ho znovu vzala.
So záujmom som hľadela na bizóna.
Čosi o jeho duševnom rozpoložení naznačoval tik nad pravým očným viečkom
a neuvedomelé súhlasné prikyvovanie,
hoci to od neho nikto nežiadal. Bol to
zrejme muž s vädnúcou mužskosťou,
ak pod tým rozumieme jeho nezávislosť, triezvosť, praktickosť a istú dávku
zmyslu pre humor. Koľko som už takých
ľudských samcov s podvyživeným egom
videla! Mužov skrotených kuchynským
matriarchátom, alebo otĺkaných bláznivou partnerkou.
Bizón konečne prehovoril. Sám sa vraj
na ponorenie do minulých životov zatiaľ
neodhodlal, ale manželka mu to zakaždým
rozpovie a to mu stačí. Zahanbene priznal, že on má hadov, na rozdiel od manželky, rád. Aký iný dôkaz o jeho dávnej
vine by ste ešte chceli?!
Žena s úzkymi perami ešte chvíľu informovala o stredoveku, ktorý mal prevteľovač v obľube:
„Uvrhli ma do väzenia, lebo som bola
liečiteľka, a tam som prežila pár neprí-
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jemných záležitostí. Jasné, že ma mučili,
znásilnili, čo prešlo až do súčasného života – lekári pre mňa predstavovali stredoveké mučenie. Mala som rôzne zážitky.
Keď som prišla niekam do nemocnice,
zakrátko ma zbierali z podlahy, lebo som
omdlievala. Tieto záležitosti som si potom, jasná vec, riešila…“
Samozrejmosť, s akou hodila niekdajších katov a násilníkov do jedného vreca
s dnešnými lekármi, ma rozrušila. Blondína vo svojom rečníckom živle, jasná exhibicionistka, ešte spomenula stretnutie
so súčasnou rodinou v tibetskom budhistickom kláštore, kde sa na chvíľu všetko
dalo do poriadku. Ako inak. Skoro všetci
prevteľovači žili jednak v Tibete, jednak
v starom Egypte, potom v stredoveku,
kde ich upálili.
Nepokojne som sa mrvila na sedadle
a odsúvala ďalej, neveriacky som vrtela
hlavou a skepticky som sa usmievala
s nádejou, že si to všimne aspoň kamera.
To preto, lebo ignorancia pokračovala
i v štúdiu. Nikto sa na mňa nepozrel, ani
sa ma na nič neopýtal, sedela som na
lavici ako tvrdé y, plná hravých nápadov a nezvládnuteľných irónií. V hlave sa
mi preháňali jadrné porekadlá a smiech,
ale ako ich ventilovať?
Vtom ženský hlas vykríkol: Stop! Vzápätí sa medzi nami objavila známa energická pani, do tejto chvíle skrytá v tichu
šera za kamerami. Spustila výčitky:
„Peter, takto to ďalej nejde! Načo tu
máš pani Noskovú?“
Ukázalo sa, že program sa má o desať
minút skončiť a zatiaľ nebol spestrený
jedinou pochybnosťou. Kamery sa znovu
rozbehli, Peter na mňa uprel veľavravné
modré oči a opýtal sa ma, čo na to hovorím.
Konečne som mohla nahlas prejaviť skepsu, vyjadriť pochybnosti, uviesť argumenty a upozorniť na komické zvláštnosti.
„Idea reinkarnácie sa objavila spolu
s védskym náboženstvom niekedy pred
štyritisíc rokmi,“ spustila som neohrozene, lebo som na to bola pripravená.
„Vtedy bolo na svete len pár miliónov
ľudí. Dnes ich je vyše šesť miliárd. Kde sa
berú tie milióny či miliardy duší do ustavične nových indivíduí? Vyrábajú sa azda
niekde? Kto má na to licenciu, ktorý
boh? A z čoho ich robí? Pokiaľ bude poznať niekto z prítomných prevtelených
odpoveď – o čom pochybujem –, je tu
ďalší problém. Začiatočníci by za sebou
nemali žiadne minulé životy, a teda nič,
za čo by mali v tomto prvom živote
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pykať alebo byť odmenení! Ako je tento problém ošetrený? Kdekto z tých, čo
sa nechali nejakou technikou ponoriť
tak povediac do svojich minulých životov
tvrdí, že bol faraón, veľkňaz a podobná
historicky výstredná osobnosť. Prečo
niekto nepovie, že bol úplne bezvýznamný, umrel na banálnu chorobu a v živote
bol sužovaný napríklad len úpornou
zápchou? Preto, lebo je to divadielko,
kde je prevteľovač hrdina a keď si svoju
rolu vymýšľa, dá si na nej záležať. Prečo
si prevteľovači nepamätajú spoločenské udalosti tých čias a miesta, kde žili?
Ako by im boli za také informácie historici vďační! Keby aspoň poznali vtedajšie
písmo, reč, nejaké remeslo… Lenže to by
museli ísť, povedzme, do archívu a čítať
odbornú historickú literatúru. Alebo by
museli byť fenomenálni odborníci na
minulé životy. Lenže to ich rozprávanie
sú len riedke a šarlatánske historky na
úrovni tuctových akčných filmov.“
Hovorila som rýchlo, naliehavo, aby mi
moderátor, ktorého oči sa usmievali čoraz kovovejšie, nevzal slovo. Padli na to
dobré dve minúty. Opis rozpadávajúceho
sa schodíka zo sna starej panej zabral
omnoho viac času.
S takými ústrkmi som už zmierená,
rozumiem tomu, že nás skeptikov má
málokto rád a že si nás púšťajú do „jurodivých" programov len opatrne, ako divú
zver. Skončila som, howgh! a všetci si
oddýchli.
„Pred piatimi rokmi som absolvovala
dva dni prednášok o regresnej terapii,
naučila som sa hypnotizovať aj seba a už
päť rokov si to robím sama,“ pochválila sa
pohľadná šesťdesiatnička.
„Aké to je?“
„Mne sa to veľmi páči,“ povedala nadšene ďalšia prevteľovačka. A hneď sme sa
mali dozvedieť, aké úžasné historky pritom prežíva.
„Ktorý z tých príbehov vám utkvel
v pamäti?“ zaujímal sa moderátor.
„Bol to príbeh z roku 1621, pretože
ten má najväčšiu súvislosť s tým, čo
prežívam v súčasnosti. Pochádzala som
z bohatej rodiny a žila v Španielsku – upaľovanie tam vtedy bolo na dennom poriadku. Niekto chcel silou-mocou náš
majetok. Dostala som sa do toho príbehu
v momente, keď som unikala so služobníctvom na nejakom voze. Prespávali sme
v krčme…“
Náhle pani v jednej vete dosadila do
tohto kľúčového momentu tehotenstvo,

pôrod, prezradenie miesta utečencov
a zabitie bábätka ozbrojencami inkvizície. Tá počestná žena s obdivuhodným
gustom opísala napichnutie svojho drobčeka na dlhú kopiju: „Úplne to vidím, ako
sa hompáľalo na tej špičke…“, ďalej zmasakrovanie sprievodu a svoje nevyhnutné
upálenie. Citlivý moderátor sa zdráhal,
hmkal a súcitne prikyvoval, aby ju napokon požiadal, nech radšej vymenuje, kým
všetkým bola.
„Bola som lekárom, liečiteľom, nejakým guru, potom otrokom v starom
Egypte, bola som i faraónkou štyritisíc
rokov pred Kristom.“ V tej chvíli však odštartovala faraónsku „domácu zabíjačku“.
Vzala si totiž jedného z dvoch bratov, ale
ten druhý žiarlil, a tak faraóna zabil, čo
vyprovokovalo s nami sediacu faraónku,
aby zabila vražedného švagra a napokon
aj seba. Jedným slovom, medzi prevteľovačmi prebehol veľmi obľúbený masaker,
podobný záverečnej scéne z Hamleta.
Dáma napriek všetkému tvrdila, že ponáranie do minulosti je veľmi príjemné.
Ozvala sa znelka, zaznelo jasavé lúčenie moderátora s nami i televíznymi
divákmi. Cestou do šatne sa ku mne
prikmotrila žena s úzkymi perami a nebožiece jej sivých, prenikavých očí sa mi
zavŕtali do tváre:
„Viete, kde sa berú tie nové duše?
Prilietajú predsa z vesmíru!“ povedala
víťazoslávne.
Prepadla ma nutkavá potreba schovať si tvár v dlaniach a začať bedákať, ale
odolala som. Vletela som do šatne po
kabát a v minúte som opustila duchovnom nabité miesto.
Z televíznej budovy sa vynorili komparzisti, traja z nich ma obklopili, vyjadrili mi podporu a vec sa skončila typicky
česky – išli sme na pivo. Keď nám priniesli prvý orosený polliter, svet sa začal
vracať do lahodného normálu.
„Primárna premisa, z ktorej by som vyšla,“ spustila som, „je táto: Lož je pravdepodobnejšia ako zázrak.“
„Základným faktom je, že ľudia toho
veľa natárajú, aby sa mohli robiť dôležití, väčší a mocnejší než sú,“ povedal pán
v roláku s veselými očami. Horlivo sme
prikývli a spláchli sme tú horkú pravdu
veľkým dúškom. Dostavila sa úľava. Až tam
som mohla do sýtosti prejavovať skepsu, ale moje početné brilantné argumenty
počuli len tí traja.
n
Preklad: ALŽBETA MRÁKOVÁ
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Encyklopedie náboženských směrů v České republice
Salman Rushdie predsedom
združenia spisovateľov
Spisovateľ Salman Rushdie sa stal novým
predsedom amerického združenia spisovateľov PEN. V Indii narodený a nateraz
v New Yorku žijúci autor Satanských
veršov sa musel pre hrozbu zo zavraždenia celé roky skrývať. „V tom čase mi
veľmi pomohlo medzinárodné združenie
spisovateľov,“ povedal Rushdie pre tlačovú agentúru AP. Preto je rád, že
združeniu PEN to teraz môže vrátiť.
Predsedníctvo amerického PEN-u
preberie najskôr na dva roky. Jeho predchodca na predsedníckom poste bol
americký spisovateľ Joe Conarroe. Iránsky ajatolláh Chomejní označil roku 1989
uverejnené Satanské verše za rúhanie
a islamským dekrétom fatwa vyzval na
jeho zavraždenie. Roku 1998 iránska
vláda oznámila, že už nebude fatwu
podporovať.
SITA, 10. 3. 2004
Predstavitelia islamu nevystupujú
rozhodne proti zabíjaniu
HANNOVER (EPD) – „Vedúci islamskí duchovní by mali vyslať jasný a pozitívny
signál o hodnote každého ľudského
života“, povedal berlínsky evanjelický
biskup a predseda Rady Evanjelickej
cirkvi v Nemecku Wolfgang Huber.
V rozhovore pre štvrtkové vydanie hannoverského denníka Allgemeine Zeitung
Huber povedal, že v tejto chvíli nie je
zrejmé, že prikázanie Nezabiješ! je spoločným presvedčením všetkých monoteistických náboženstiev. Podľa neho
tento princíp musia zdôrazniť aj kázne
v mešitách. Huber, ktorý zastupuje
takmer 27 miliónov protestantov v Nemecku, vyslovil znepokojenie nad tým,
že duchovní a intelektuálni vodcovia
islamu sa „vyhýbajú“ vzájomnej výmene
názorov o tejto otázke. „V súčasnej napätej situácii už nestačí iba zdanlivý
dialóg, v ktorom obe strany zostávajú
len pri deklarovaní dobrej vôle,“ povedal
Huber. Podľa neho treba otvorene hovoriť o rozdieloch medzi islamom a kresťanstvom. K tomu patrí aj jasné vymedzenie rozdielov oboch náboženstiev vo
vzťahu k osobe Ježiša Krista a k jeho
vzkrieseniu.
EKUMÉNA VO SVETE 15/04, 14. 4. 2004
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Súčasná česká náboženská scéna je veľmi pestrá, rozkošatila sa predovšetkým
po roku 1989. Veľké i malé náboženstvá
sa rozrastajú, vetvia, obohacujú, vznikajú ich nové odnože, smery a sekty, väčšina z nich k nám expandovala zo zahraničia, je teda veľmi obtiažne sa vo veciach
náboženskej viery orientovať.
Encyklopedie náboženských směrů
v České republice s podtitulom Náboženství, církve, sekty, duchovní společenství
od erudovaného autora Zdeňka Vojtíška,
ktorá práve vyšla v pražskom nakladateľstve Portál, je v tomto smere užitočným
a kvalifikovaným sprievodcom. Pretože aj
táto oblasť je z povahy veci globálnym
fenoménom, čitateľ získava informácie
týkajúce sa náboženstiev s celosvetovým
rozptylom a vplyvom. Jednotlivé heslá
encyklopédie sú spracované s ohľadom
na pôsobenie opisovaného náboženstva
v Česku, ale sú uvedené históriou a teóriou toho-ktorého náboženstva, hnutia
či sekty. Napríklad heslo Kresťanstvo, ktoré zaberá 120 strán knihy, zhrnuje vývoj
tohto prevažujúceho náboženstva (nielen) euroatlantického regiónu od samého začiatku, opisuje reformné hnutie na
konci stredoveku, vznik protestantizmu.
Pokračuje kapitolou Kresťanstvo u nás a
potom sa v jednotlivých kapitolách venuje pravosláviu, katolicizmu, Rímskokatolíckej cirkvi, protestantizmu, luteránskym
a kalvínskym cirkvám a mnohým ďalším,
vrátane napríklad Náboženskej spoločnosti Svedkov Jehovových.
Jednotlivé heslá sa končia samostatným odsekom s názvom Diskusia. Tá laikovi

umožňuje pohľad do problematiky očami
poučeného a dobre informovaného autora, hovorcu Společnosti pro studium sekt
a nových náboženských směrů. V súčasnosti je vydavateľom a editorom časopisu
Dingir, ktorý náboženskú scénu monitoruje, a na ktorého stránkach sa diskutuje
o najrozmanitejších témach viery alebo
o problematike často agresívnych siekt.
V odseku venovanému diskusii autor uvádza reflexie práve opísaného náboženstva
v spoločnosti, eventuálne pochybnosti
o jeho praktikách, ohlas v médiách, postoj
verejnosti k opísanému náboženstvu alebo
sekte nielen v Česku, ale aj inde vo svete.
Zatiaľ čo v jednej časti sveta sa demokratizuje oblasť náboženských ideológií, čo okrem iného znamená, že nijaká
náboženská spoločnosť nemôže legitímne
predložiť svoje nároky na úkor inej spoločnosti, inde sa náboženstvo radikalizuje
a nestabilizuje spolužitie ľudí, je vo svojich
výstrelkoch hnacím motorom fanatických teroristov. Taktiež preto je dobré
poznať svet náboženských ideológií, mať
v jednej knihe možnosť porovnania, vyčítať z nej i dejinné a kultúrne súvislosti.
Heslá mapujúce výskyt vieroúk a cirkví v Česku naznačujú, že sa na malom
priestore stredoeurópskej krajiny vyskytujú v neuveriteľnej pestrosti a odrážajú tak náboženský svet ľudí v globále. Veď
na území dnešného Česka a iste i Slovenska kvitne okrem veľkých náboženstiev
vrátane islamu a budhizmu náboženská
ufológia, zbožšťujúca mimozemšťanov
známych predovšetkým zo sci-fi literatúry a filmov, New Age, hnutie Hare
Krišna, Hnutie Grálu (na českom území
vzniklo r. 1932) očakávajúce podobne
ako mnohé iné novšie náboženské hnutia
skorý koniec sveta.
Encyklopédia sa venuje aj rôznym nábožensko-psychoterapeutickým technológiám, napríklad Silvovej metóde kontroly
mysle, nechýba, samozrejme, heslo Scientologická cirkev, ktorá sa sama charakterizuje ako „aplikovaná náboženská filozofia“. Ako sa patrí na encyklopédiu, autor
nezaujíma k jednotlivým náboženstvám,
ich odnožiam a sektám osobné postoje,
ale usiluje sa o objektívny opis.

2/2004
Vojtíškova encyklopédia prispieva
k spoznaniu tejto témy, ku znalosti, ktorá
môže byť istou hrádzou proti predsudkom, čo je tiež funkcia a účel každého
vzdelania a pravdivých informácií o okolitom svete. Česká spoločnosť je do
značnej miery tolerantná, avšak často
preto, lebo je väčšinovo ateistická, a teda
voči téme náboženstva a viery viac-menej ľahostajná. Náboženský život, jeho
priority sa však dotýkajú aj ateistov, lebo
sú súčasťou verejného priestoru.
Náboženské spoločenstvá majú svoj
podiel zodpovednosti, musia rešpektovať
právny poriadok, spoluvytvárajú kultúru
umením, rituálmi a slávnosťami, podieľajú sa na spoločných problémoch a témach dňa – napríklad na vstupe do EÚ,
predovšetkým však tie najväčšie už pred
stovkami či tisícami rokov nastolili etický poriadok, ktorý ako rozumný často
prijali i neskorší ateisti. Tí väčšinou priznávajú, že spoločenské hodnoty, ktoré
uznávame, vychádzajú z kresťanských
imperatívov, predovšetkým z Desatora,
rovnako ako altruizmus a idea rovnosti,
či ľudská solidarita.
V encyklopédii sú s rovnakou znalosťou problematiky reflektované i indické
alebo čínske náboženstvá, pretože i tie
majú v strede Európy svojich sympatizantov a verných, ktorí tieto exotické náboženstvá praktizujú. Ide napríklad o čínske
učenie Falun-kung, ktoré vychádza z taoizmu, obsahuje však aj náboženskú náuku
s katastrofickým videním sveta. Pri šírení
týchto kultúrne i geograficky vzdialených
náboženstiev hrá veľkú úlohu aj internet.
Avšak s vierou pracuje aj ezoterika,
mystika, okultizmus, čo sú teórie a vierouky bez presných hraníc, ktoré si jednotliví aktéri, liečitelia, psychotronici prispôsobujú a modifikujú podľa svojej
potreby a fantázie. Sú tu však aj ezoterické, viac-menej náboženské ideológie
(antropozofická medicína), spoločnosti,
inštitúty (Rhodos M. Rýca, Inštitút celostnej medicíny J. Jonáša) a mnoho firiem so
službami či s výrobkami založenými na
teóriách odporujúcich prírodným zákonom a vyžadujúcich vieru spotrebiteľa
pre údajný, vlastne zázračný efekt.
Encyklopédia náboženských smerov
a hnutí v Českej republike je impozantné
dielo, zvlášť keď uvážime, že je výtvorom
len jedného autora, ten však tejto knihe
s takmer 500 stranami venoval niekoľko
rokov života.
n
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Mágovia a gnostici
v prvých troch storočiach
(2)
V prvých dvoch storočiach kresťanskej
éry sa ocitáme vo sfére, akú nachádzame aj vo vtedajších populárno-dobrodružných románoch. Môžeme tu spomenúť i novozmluvné apokryfy a rôzne
prastaré legendy plné podivuhodných
až neuveriteľných príhod a zázrakov,
ktoré už s náboženstvom nemajú nič
spoločné.
V 1. storočí žil Šimon Mágus, ktorého
pomerne obšírne spomínajú aj Skutky
apoštolov (Sk 8, 9–24). Pochádzal z Gitty,
neskoršej Sebastie, pôsobil v Samárii,
venoval sa čarovaniu a konal vraj zázraky,
čím vzbudzoval všeobecnú pozornosť.
Keď sa stretol s apoštolmi, dal sa dokonca pokrstiť a vidiac ich skutky, chcel si od
nich za peniaze kúpiť moc udeľovať Ducha Svätého vkladaním rúk. Tu má pôvod
výraz simonia, čiže svätokupectvo, ku
ktorému často dochádzalo v dejinách
Cirkvi. Šimonovu prosbu apoštol Peter
odmietol slovami: „Nech zhynie tvoje
striebro s tebou, pretože si sa nazdával, že Boží dar sa dá získať za peniaze.
Nemáš nijaký podiel ani účasť na tomto
slove, lebo tvoje srdce nie je pred Bohom úprimné“ (Sk 8, 20–21). Táto novozmluvná správa sa stala podkladom neskoršej legendy o zápase medzi Petrom
a Šimonom v konaní zázrakov a následne
aj literárneho spracovania v tzv. Pseudoklementinách, čo bol akýsi kresťanský
dobrodružný román napísaný niekedy
v 2. storočí.
Šimon Mágus však patril predovšetkým k zakladateľom mimokresťanskej gnózy, čiže prešpekulovaného nábožensko-filozofického smeru, ktorý ako
heretická sekta prenikal do ranokresťanskej Cirkvi. Vznik predkresťanskej
gnózy môžeme datovať približne do začiatku nášho letopočtu. Jej prvé náznaky
sa objavujú v názoroch neortodoxných
židovských skupín žijúcich v prostredí
diaspóry. Tieto formálne rešpektovali
Mojžišov zákon, boli však otvorené aj
iným náboženským vplyvom. Gnostické

špekulácie vychádzali z výkladu Knihy
Genezis, ale v skutočnosti popierali základné biblické predstavy, pretože starozmluvného Boha Stvoriteľa degradovali len
na tvorcu – demiurga tohto zlého sveta,
v ktorom je duša uväznená v tele ako v žalári, resp. v hrobke.
Gnóza v mnohom nadväzovala na
platonizmus a novopytagoreizmus, ale
predovšetkým na iránsky dualizmus
svetla a tmy, dobra a zla, duše a tela.
Uznáva najvyššieho Boha, ktorý je však
nepoznateľný a jeho emanáciami povstali všetky vyššie i nižšie nebeské bytosti – eóni. Tie nakoniec vytvorili tento
vo svojej podstate zlý svet. Len v ľudskej
duši je malá čiastočka večného svetla,
pochádzajúca z božstva – Prvý človek
alebo jednoducho Človek. Záleží len na
samom človeku, či dospeje k pravému
poznaniu (gr. gnosis – poznanie), aby sa
jeho duša oslobodila od tela a tmy.
To je len veľmi stručná a neúplná
charakteristika gnosticizmu, ktorý je
veľmi mnohotvárnym prúdom a ktorému práve preto budeme väčšiu pozornosť venovať v ďalšom pokračovaní. Na tomto mieste iba poukážme na
fakt, že jedným z jeho prvých stúpencov bol Šimon Mágus. Okrem autora
Skutkov apoštolov mu venoval pozornosť najmä cirkevný otec Ireneus
(140 – 202) vo svojom antignostickom
spise Adversus haereses (Proti heretikom), presnejšie päť kníh proti herézam.
Podnetom na jeho napísanie bola údajne
prosba jeho priateľa, ktorý ho požiadal o
vyvrátenie bludov gnostika Valentiniána.
Ireneus však nielenže splnil túto úlohu,
ale podal aj kritiku gnosticizmu ako takého. V 1. knihe svojho spisu rozoberá
heretické Valentiniánovo učenie a zároveň podáva krátky vývin gnosticizmu
počnúc práve Šimonom Mágom. Proti
nemu postavil učenie Cirkvi a v ďalších
knihách svojho polemického spisu gnosticizmus postupne vyvrátil
n
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Kresťania iniciujú medzináboženský
študijný proces o moci
ŽENEVA (WCC) – Svetová rada cirkví
a ekumenický inštitút v Bossey pripravili medzinárodnú konzultáciu o náboženstve, moci a násilí. Uskutoční sa začiatkom júna a zúčastnia sa na nej
predstavitelia kresťanských, moslimských, židovských, hinduistických, budhistických a domorodých náboženstiev.
Cieľom konzultácie bude preskúmať súvislosti medzi náboženstvom, mocou
a násilím. Účastníci budú spoločne hľadať
modely pre zodpovedné vykonávanie
moci a podporu mieru pri zachovaní
spolupráce rozličných náboženstiev.
Konzultácia bude začiatkom širšieho
študijného procesu o tejto téme.
EKUMÉNA VO SVETE 21/04, 26. 5. 2004
Útoky proti kresťanom
LAGOS (ČTK) – Najmenej 400 ľudí prišlo
údajne o život v utorok a v stredu pri
útokoch proti kresťanskej komunite
v nigérijskom Kanu, povedal agentúre
AFP predstaviteľ Nigérijskej kresťanskej
asociácie Saidu Doga. Viac než 10-tisíc
kresťanov muselo opustiť domovy, dodal Dogo. Správu zatiaľ nepotvrdili žiadne iné zdroje. Zástupcovia Nigérijského
Červeného kríža, naopak, pred niekoľkými dňami uviedli, že pri útokoch kresťanov proti moslimom zahynulo v stredonigérijskom meste Yelwa najmenej 630
osôb. Z násilností boli vtedy obvinené
kresťanské milície z kmeňa Tarok, ktoré
mali vraždiť moslimov z etnika Fulanov.
SME, 14. 5. 2004
Klonovacia firma ovce Dolly
pred bankrotom
Škótsku biotechnickú firmu PPL Therapeutics, ktorá v roku 1996 vyklonovala
prvé zviera – ovcu Dolly – čaká krach.
Spoločníci firmy odmietli posledný pokus o jej záchranu. Klonovaciu techniku
vyvinutú v Edinburghu predali už v januári asi za 56 miliónov Sk investičnej
spoločnosti z USA. Dolly zahynula v roku
2002 vo veku 6 rokov na netypickú
chorobu pľúc. Odborníci hodnotia jej
skorú smrť ako dôkaz neúspechu techniky klonovania.
KIPA/–zg–TK KBS, 3. 6. 2004
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O čom píšu iní
Rozšírenie zmení
aj náboženskú mapu
BERLÍN (DEUTSCHE WELLE, ČTK, HN)
– S desiatimi novými členmi Európskej únie (EÚ) sa v Európe zmení aj
mapa náboženstiev. K zmene najvýraznejšie prispeje
Poľsko a Malta. V EÚ tieto krajiny
predstavujú výnimku – 95 percent
obyvateľstva sa hlási ku Katolíckej

cirkvi a asi polovica z nich v nedeľu
pravidelne chodí do kostola, konštatovala nemecká spravodajská stanica
Deutsche Welle. Poľsko je najväčšou
krajinou spomedzi nových členov
a do mnohonárodnostného spoločenstva EÚ vstúpia milióny veriacich
katolíkov. Predstavitelia Cirkvi sa
vstupu krajiny do EÚ bránili. Obávajú
sa o osud viery v západniarsky a
ateisticky ladenej únii. „Katolícke náboženstvo je náboženstvo pre chudobných ľudí,“ povedala poľská študentka Magdalena Loniaková. „Ale to
sa zmení, keď si ľudia zvyknú na lepšiu životnú úroveň. Potom ich viera
ochabne.“ To je názor, ktorý zodpovedá skúsenostiam krajín, ktoré sú
členmi EÚ už dlhšie.
Po vstupe katolíckeho Španielska a Portugalska do únie v osemdesiatych rokoch mala viera pre obyvateľov menší význam. Je tu však
jeden rozhodujúci rozdiel. Nové členské štáty boli až na ostrovnú Maltu
a Cyprus súčasťou bývalého východného bloku. Cirkev tu bola utláčaná
a prenasledovaní kresťania sa k nej
ešte viac primkli. „Za posledné pol-

storočie sme boli svedkami spontánnej a nezištnej činnosti cirkví a záľuby kresťanov v riziku,“ povedal pre
Deutsche Welle maďarský odborník
na cirkevnú problematiku András
Máte-Tóth. To sa nedá len tak ľahko
zotrieť. Napríklad Slovinsko i Poľsko
sa vehementne zasadzovali o začlenenie zmienky o Bohu do európskej
ústavy. A Poľsko (i Malta) trvajú navzdory EÚ na svojich prísnych interrupčných zákonoch.
Aj Slovinsko, Slovensko a Litva sú
prevažne katolícke štáty, konštatuje
v analýze Deutsche Welle. V Estónsku
a Lotyšsku sú v prevahe protestanti.
V niektorých krajinách však potláčanie cirkví v období komunizmu viedlo
k tomu, že veriaca zostala len menšina občanov. András Máte-Tóth a jeho
kolega Paul Zulehner v jednej štúdii
dokazujú, že asi „najnekresťanskejším“ regiónom Európy je Česko, ak
nerátame východné Nemecko.
Ani v súčasných krajinách EÚ nebol náboženský život jednotný. Len
na základe čísel sú občania EÚ väčšinou katolíci, niektoré krajiny ako
Dánsko a Švédsko sú však takmer
stopercentne evanjelické. A je tu
aj jedna výlučne pravoslávna krajina – Grécko. Vo Francúzsku alebo
v Nemecku žijú okrem toho milióny
moslimských prisťahovalcov, vo Veľkej Británii hinduisti a sikhovia.
V Európskej únii existujú rozličné
modely vzťahov cirkví a štátu. „Je tu
napríklad anglikánska štátna cirkev
vo Veľkej Británii, ktorej hlavou je dokonca kráľovná,“ porovnáva Schwimmer, „a je tu svetský francúzsky štát
a úplne odlišný vzťah medzi štátom
a cirkvami v Nemecku a Rakúsku“.
Ďalší kandidáti na vstup do EÚ budú
pravoslávni. Bulhari a Rumuni dúfajú,
že budú prijatí v roku 2007. Ešte radikálnejšie by sa náboženská mapa EÚ
zmenila prípadným prijatím Turecka
– vstupom čisto moslimskej krajiny.
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