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Vážení priatelia,
je pre nás cťou, že ste sa stali súčasťou nášho nového projektu – vydania ďalšej
série umeleckých medailí „Svetové náboženstvá“. Boli vytvorené významnou predstaviteľkou slovenského výtvarného umenia - akademickou sochárkou Ľudmilou
Cvengrošovou, ktorá na piatich obojstranných medailách sochársky spracovala
motívy piatich hlavných náboženských prúdov: hinduizmus, judaizmus, budhizmus, kresťanstvo, islam.
Publikácia, ktorú držíte v rukách nemá ambície literárne a filozoficky obsiahnuť
náročné témy svetových náboženstiev, už mnohokrát spracované inými autormi.
Má byť informatívnym sprievodcom pri vnímaní medailí - tohto jedinečného diela
i svedectvom, ako vznikalo.
Touto cestou sa chceme poďakovať umelkyni za jej výnimočnú prácu a taktiež
všetkým, vďaka ktorým sa tento projekt stal skutočnosťou.

V Bratislave
Ing. Karol Podhora
Igor Chyla
vydavatelia

7

ÚVOD

Človek je bytosť s rozmerom telesným, intelektuálnym a duchovným. Ako sa mýlili marxistickí
filozofi a ateistickí diktátori, tak sa mýlia aj dnešní sekularisti - duchovno a náboženstvo nie
je vo svete na ústupe, ale naopak. Podobne sa však v súčasnosti mýlia náboženskí militanti
alebo džihádisti, ktorí zneužívajú náboženské cítenie na šírenie ideológie nenávisti a strachu.
Väčšina svetovej populácie žije v podmienkach výrazného obmedzovania slobody náboženskej viery alebo presvedčenia až na úroveň mučenia, prenasledovania, popráv a masového
vyvražďovania. Vývoj v Európe a vo svete, kde sa spájajú populisti a rastú extrémistické
hlasy, volá po zodpovednom konaní pri riešení utečeneckej a migračnej krízy a ráznych
opatreniach voči islamským teroristom.
Preto správne chápanie rozmanitosti náboženstiev spolu s pozvaním k ich dialógu
a spolupráci na ľudskejšom svete je veľkou aktuálnou výzvou. Umelecké stvárnenie
piatich svetových náboženstiev vo forme pamätných medailí a vydanie tejto knižnej
publikácie je cenným príspevkom k potrebnému poznaniu, k dialógu a k vedomiu spoločnej zodpovednosti. Je pôsobivým umeleckým vyjadrením rôznych náboženstiev
a kultúr. V ich podstate a hĺbke sme všetci pozvaní ku rešpektovaniu a rozvoju kultúry ľudskej
dôstojnosti. Každý z nás je súčasťou jednej veľkej ľudskej rodiny. Je početná a rozmanitá. Patria k nej tí, čo nás predišli do večnosti a zanechali nám kultúrne a duchovné dedičstvo, bohatú
i boľavú históriu ako spoznanú múdrosť a skúsenosť. Patríme do nej všetci, čo sme teraz tu, na
modrej planéte. Jej stav je našou podlžnosťou voči predkom, no ešte viac voči tým, čo prichádzajú a čo prídu ako budúce generácie. V tejto kontinuite života, priestoru a času má každá
osoba rovnakú dôstojnosť a originálne, autentické poslanie. Kultúra ľudskej dôstojnosti nás
pozýva k slobode a zodpovednosti, k právam i povinnostiam, k darom i k tvorivosti. Nenarušiteľná a nezmerateľná dôstojnosť, ktorej zdrojom a rozmerom je Absolútno, ktorej výrazom je
podoba a obraz Boha, znamená prvú a základnú civilizačnú hodnotu, pri ktorej sa najväčšie
svetové náboženstvá dokážu a majú stretnúť. Je to pozvanie aj pre sekulárny humanizmus,
ktorý čerpá svoj ideál z filozofie a hľadania pravdy, dobra a krásy. Problém sekularizmu nastáva vtedy, ak sa z princípu stáva ideológia, štátne “náboženstvo”. Kým sekularizmus ako princíp
znamená otváranie priestoru pre všetkých, pre pluralitu a slobodu, sekularizmus ako politika
znamená zatváranie tohto priestoru. Viaceré západné krajiny sú toho názorným príkladom.
Vyše 80 % svetovej populácie sa hlási k náboženskému presvedčeniu alebo viere. Najviac z nich
je kresťanov. Francúzsky filozof Rémi Braque o kresťanstve povedal, že má jedinečnú charakteristiku: je náboženstvom, a ničím iným. Nemecký filozof Georg Hegel nazval kresťanstvo “absolútnym náboženstvom”. Keď sa bližšie oboznámime s inými náboženstvami, uvedomíme si, že
vyjadrujú viac ako len vzťah človeka k vyššej bytosti, k Bohu. Ak je zmyslom náboženstva religare, spojiť človeka s Absolútnom a s inými ľuďmi, tak sa k tejto prvotnej komunikatívnej či priam
socio-konštruktívnej funkcii pripojili i funkcie ďalšie, istým spôsobom sekundárne, ktoré však
v mnohých tradíciách prevládli a zatlačili pôvodnú čisto náboženskú funkciu do úzadia. Judai-
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zmus je spojený s predstavou vyvoleného národa. Islam so zákonom, so šarí‘ou. Budhizmus,
ktorý mnohí ani nepovažujú za náboženstvo ale za filozofiu, je spojený so životnou múdrosťou.
Šintoizmus alebo taoizmus sú spájané tak s múdrosťou ako i dynastickou následnosťou trónu.
Kresťanstvo nie je národom, ani etnikom; je spoločenstvom ľudí a univerzálnym náboženstvom. Nie je ani zákon, ktorý by sa mal, podobne ako šarí‘a v moslimských krajinách, stať
základom právneho poriadku. Kresťanstvo bolo prvým náboženstvom, ktoré si nerobilo nárok na právnu hegemóniu v antickom štáte a netvrdilo, že právne normy by mali byť odvodené z náboženstva. Západná civilizácia nie je postavená na akejsi kresťanskej halache alebo
šarí‘i, ale na základe rímskeho práva a inkulturácii kresťanských hodnôt a chápania ľudskej
dôstojnosti. Neexistuje “kresťanské právo”. Avšak dodnes sa aplikuje halacha, napríklad v oblasti rodinného práva v štáte Izrael, alebo šarí‘a v mnohých krajinách s moslimskou tradíciou.
Samotná “kresťanská morálka” nie je špecifická pre veriacich tohto náboženstva, ale je univerzálnou morálkou, nie je tradíciou jedného národa alebo etnika.
Civilizácie, kultúry i náboženstvá je poznať po ovocí. Z tohoto pohľadu je dôležité, aby náboženská sloboda bola rešpektovaným, ba garantovaným princípom v spoločnosti. Pretože, kde
vo verejnom živote niet úcty a uznania pre slobodu svedomia, náboženstva alebo presvedčenia, tam sa nedarí ani občianskym, ani politickým právam. Objektívne fakty a vedecké štúdie
potvrdzujú, že náboženská sloboda má pozitívny účinok na rozvoj demokracie a právneho
štátu, ako aj na rozvoj ekonomiky a podnikania. Kto nerozumie náboženstvu, včítane zneužívaniu náboženstva, nemôže porozumieť, ako funguje dnešný svet a čo sa v ňom odohráva.
Vydanie série vzácnych, umeleckých medailí akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej je
vítaným počinom. A spolu s krásnou medailovou sériou je odborným prínosom aj táto publikácia. Spoločne predstavujú osobitný historický a aktuálny pohľad na päticu hlavných svetových náboženstiev. Keďže žijeme v stále otvorenejšom medzinárodnom prostredí, stáva sa ich
poznanie dôležitým predpokladom konštruktívneho dialógu a spolužitia, ktoré prinesie viac
pokoja a rozvoja. Len tak môže rásť kultúra ľudskej dôstojnosti. Ľahostajnosť, nevedomosť
a strach sú živnou pôdou pre populizmus, násilný extrémizmus a fanatizmus. Ľahostajnosť,
nevedomosť a strach sú spojencami zla.
Prajem tandemu vzácnych umeleckých medailí a tejto odbornej publikácie, aby napomáhali
ideálom univerzálnej, všeobecnej solidarity a činorodej ľudskosti. Ak budú dominovať, svet
zažije lepšie časy. Zo srdca ich prajem Slovensku, Európe a medzinárodnému spoločenstvu.
Ján Figeľ
Osobitný vyslanec pre podporu slobody
náboženstva alebo viery mimo Európskej únie
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Svojho času som mal česť, ako znalec pre výtvarné umenie, vyjadriť svoj hodnotiaci postoj
k sérii siedmich reprezentačných medailí z dejín pápežstva, ktoré umelecky spracovala akademická sochárka Ľudmila Cvengrošová. Tento vzácny opus v limitovaných zlatých a strieborných emisiách (aj s exkluzívnym katalógom) si našiel cestu k mnohým obdivovateľom po
celom svete. Som rád, že v tejto tradícií veľkých a potrebných tém autorka neúnavne pokračuje aj v prítomnom cykle o svetových náboženstvách. Je to o to naliehavejšie, že žijeme v pohnutej dobe, kedy sa prehodnocujú mnohé civilizačné a kultúrne paradigmy, najmä
však ožívajú staré atavizmy v podobe intolerancie, nárastu extrémizmu, teroristických
incidentov a lacného populizmu s prísľubom jednoduchých (zväčša likvidačných) riešení. Na tieto recidívy je obzvlášť citlivá oblasť náboženstiev s vlastnými, nie vždy len
úctyhodnými dejinami. Platí to nielen o historických a doktrinálnych zápasoch medzi
jednotlivými náboženskými systémami, ale , žiaľ, aj vo vnútri samotných náboženstiev.
Preto viac než kedykoľvek predtým narastá význam medzináboženského dialógu,
v ktorom je možné prinajmenšom dohodnúť sa na rešpekte základného morálneho
étosu – napriek všetkým rozdielom a špecifikám jednotlivých náboženských systémov.
Základnou ideou prítomného medailérskeho opusu je snaha prispieť k tejto komunikačnej
kultúre, aby nebola len lacným gestom fingovanej ústretovosti, ale aj priestorom na vzájomnú úctu a lepšie spoznanie sa. Náročnú úlohu naša sochárka riešila nemenej náročným, avšak umelecky a významovo komunikatívnym spôsobom. V čom spočíva základný problém
takto nastolenej témy?
Nebudem sa na tomto mieste venovať dramaturgii cyklu náboženstiev (aj keď treba oceniť
objektívne korektný chronologický prístup), ani ikonografii jednotlivých medailí, ich averzov
a reverzov (tomu sa v našej publikácii venuje K. Pieta). Chcem sa aspoň trochu zamerať na
umelecké tvaroslovie, modelačné majstrovstvo, ako aj techniku plastickej prezentácie v medailérskej tvorbe Ľudmily Cvengrošovej. Tých výziev bolo napokon aj v tomto súbore pomerne
veľa. Súvisí to s rozsahom a motivickou šírkou témy, kde sa musia rešpektovať niektoré kľúčové
aspekty náboženstva ako takého: doktrinálne aj dogmatické otázky vzťahu k sacrum, k posvätným tradíciám; otázka náboženskej praxe a kultu vrátane symbolov, obradov, sviatkov,
liturgie, praktík modlitby, kontemplácie, pútí, pôstov, askézy, sexuálnej etiky a pod.; význam
posvätných textov (védy, upanišády, tóra, talmud, tripitaka, biblia, korán, sunna); historické
osudy a osobnosti zakladateľov, ako aj dejinné udalosti a tradície náboženského spoločenstva; posvätné miesta (svätyne, chrámy). Každopádne, všetky tieto ikonografické podnety
atakujú sochársku predstavivosť, no zároveň umožňujú pestro variovať figurálne kompozície,
portrétovať (hoc aj fiktívne), riešiť priestorovú perspektívu posvätných vedút, hľadať vhodný
variant pre vystihnutie materiálneho prostredia kultu (jeho symboly, posvätné predmety),
využiť kaligrafický, tvarový a výtvarný potenciál písma. Istú zložitosť predstavujú tie náboženstvá, ktorých estetické princípy, odvodené z doktrinálneho rámca, celkom (islam) alebo
čiastočne (judaizmus) zakazujú vstupovať do obraznej a zvlášť do personifikovanej povahy
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Boha a jeho prorokov. Ak božské atribúty sú pripísané knihe (Korán) a samotnému Božiemu
menu (Alláh), výtvarné možnosti sa zúžia na letristickú paradigmu, čo je pre udržanie myšlienkovej a výrazovej identity medailérskeho súboru náboženstiev určite málo. K dobru autorky treba pripísať, že aj v týchto prípadoch našla primeraný kompromis, ktorý pravde (áno,
aj umeleckej) nijako neubližuje a je rovnako férový ku všetkým tu predstaveným svetovým
náboženstvám.
Skôr ako sa niekoľkými poznatkami pokúsime charakterizovať výrazovo-estetický potenciál
týchto medailí, chceme ešte uviesť aspoň základné údaje o samotnej autorke.
Významná slovenská umelkyňa, akademická sochárka Ľudmila Cvengrošová sa narodila
v roku 1937 v obci Radošina, neďaleko známych archeologických nálezísk Nitrianska Blatnica a Bojná. V rokoch 1956 – 1962 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave,
v oddelení reliéfneho sochárstva pod dohľadom profesorov Rudolfa Pribiša a Jána Kulicha.
V roku 1979 dostala cenu ZSVU a v roku 2007 bola prezidentom republiky ocenená Radom Ľ.
Štúra. Autorka žije v Bratislave a venuje sa reliéfnej, medailérskej tvorbe, voľnej plastike i monumentálnym realizáciám.
Akademická sochárka Ľudmila Cvengrošová, predstaviteľka realistickej línie v slovenskom
umení, cez svoje dielo približuje verejnosti významné etapy histórie Slovenska. Jej výtvarná
tvorba zahŕňa okrem sôch širokú škálu medailí, plakiet i reliéfov. Majstrovsky zvláda rôzne
techniky, ako kov, kameň, drevo, či pálenú hlinu a osobitú skupinu reprezentuje kolorovaná
terakota. Žánrovým záberom preukazuje všestrannosť i tematickú rozmanitosť diela. Autorka
ho sama rozčlenila do troch okruhov, ako prvý ten, ktorý sa priamo inšpiruje dejinami Slovenska. Poctivým štúdiom a mimoriadnou sčítanosťou v danej problematike prejavuje hlboký
záujem o dávne osudy postáv našej minulosti. Záber je skutočne široký. Od praveku, cez éru
prvých roľníkov, staršiu železnú dobu, zaujatie Keltmi, Germánmi, Rimanmi, Slovanmi, Avarmi až po slovanské kniežatá a obdobie Veľkej Moravy. V konfrontácii s dávnou históriou vedie
zároveň dialóg s minulosťou národa, na ktorého pozadí chce šíriť myšlienky humanity. Druhá
skupina obsahuje artefakty ovplyvnené dojmami zo zahraničných ciest a posledná časť čerpá
pramene zo súkromného života umelkyne.
Z významných umeleckých úspechov môžeme spomenúť aspoň niektoré. Monumentálna socha keltského kniežaťa Biateca; Socha Rastislava; súsošie slovenských vierozvestov sv. Cyrila
a Metoda v Nitre; Erb mesta Bratislava; Zem – Žena v parku pri moste SNP; Mier mláďatám
zeme v areáli Fakultnej nemocnice v Nových Zámkoch; protivojnové súsošie na vrchu Polom
– Javorina pri Žiline; pápežská medaila k 21. výročiu pontifikátu Jána Pavla II. v roku 1999;
cyklus vládcov a panovníčok habsburského rodu, ktorí boli korunovaní v Dóme sv. Martina
v Bratislave; kolorované reliéfy s motívmi významných žien (panovníčok, svätíc, hriešnic, spo-
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ločenských dejateliek). Prítomnému súboru medailí predchádzala už spomínaná kolekcia významných pontifikov.
Problémom medaily ako výtvarného žánru sochárstva je technika tzv. basreliéfu (alebo nízkeho reliéfu), ktorého ambíciou je v minimálnom priestore medailovej plochy vytvoriť plastickú
ilúziu objemov, určených na frontálny pohľad, teda bez ďalšej plastickej emanácie smerom
k trojrozmernosti či zadnej projekcii ako pri klasických trojrozmerných sochách. Z formálnych
riešení tohto súboru, ktoré sa nikdy nedajú vnímať bez celého ikonografického kontextu, stojí
za zmienku výnimočný spôsob, akým autorka varíruje vzťah hladkej plochy, portrétov, figurálnych skupín v rôznych kompozičných natočeniach, architektonických objektov vo funkčnej
definícii geometrickej deskriptívy a klasickej perspektívy, dekoratívnych prvkov a písma - či
už v označeniach významných stavebných pamiatok, osôb a miest, alebo v citáciách náboženských textov a sloganov, ktoré nie vždy majú príjemné konotácie (porovnaj tému „šoa“,
holokaustu v medailovom riešení judaizmu). Ľudmila Cvengrošová si veľmi umne poradila aj
s religióznymi naráciami, keď vybrala iba ich významové zenity tak, aby každá tvár a každý
tvar averzu a reverzu neboli premnožené a nečitateľné. Takáto naratívna multiplikácia v nízko dimenzovanej plastickej ploche si naozaj vyžaduje ruku majstra (zvlášť si to uvedomujeme tam, kde je jeden motív čiastočne prekrytý iným - napr. Michelangelova pieta s pozadím
Chrámu sv. Petra).
To, že všetky uvádzané ikonografické momenty, motívy, témy a námety sú zvládnuté s nebývalou kompozičnou bravúrou, so skvelým plastickým cítením a videním, so schopnosťou
presnej priestorovej morfológie a s dotykovo príjemným vyznením tektonického plášťa, aj keď
vždy na báze veristického umeleckého konceptu, iba potvrdzuje zásadnú hodnotovú skutočnosť, že v prítomnom medailérskom sete ide o špičkový opus v kontexte celej doterajšej tvorby
Ľudmily Cvengrošovej. V tomto zmysle má nielen domáce, národné, ale najmä medzinárodné
umelecké a duchovné presahy, ktoré si treba zvlášť pripomínať v čase sekularizácie, globalizácie, vedomia vlastnej kultúrnej identity a tradície, ale aj nástojčivej potreby dialógu medzi
národmi – o to viac, že sa začína prudko meniť civilizačná paradigma. Strach treba mať z nevedomosti, nie z komunikácie o tom, čo nás presahuje.

PhDr. Marián Kvasnička
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Dielo známej výtvarníčky Ľudmily Cvengrošovej (1936) sa v ostatných rokoch sústredilo na
medailérsku tvorbu, kde autorka siahla po neobyčajne náročných témach: pripomeňme jej
monumentálny súbor siedmich medailí, venovaných dejinám pápežského stolca a dlhému
radu pontifikov od svätého Petra po súčasného svätého otca Františka. Ktovie, azda toto mimoriadne zložité, ale aj veľmi úspešné dielo priviedlo Cvengrošovú k práci na rovnako veľkolepo koncipovanom súbore piatich medailí, venovaných svetovým náboženstvám: hinduizmu,
judaizmu, budhizmu, kresťanstvu a islamu.
Autorkinou životnou vášňou a záľubou bola a je história. Postavy a príbehy slovenských
i európskych a svetových dejín stvárnila v mnohých svojich samostatných dielach i vo
viacerých tematických cykloch plastík, reliéfov a medailí. Práca na takýchto súboroch
si vyžaduje veľký objem často detailných vedomostí nielen o dejinných udalostiach, ale
aj o, pre výtvarníka rovnako dôležitom, dobovom kolorite pozostávajúcom zo znalostí
kroja, architektúry, zvykov i spoločenského života a individuálnych osudov stvárnených postáv. Podrobné, až zarážajúco presné osadenie diel do časového historického
rámca je pre Cvengrošovú charakteristické a je výsledkom jej hlbokého štúdia prameňov
i autentického spoznávania reálií priamo v ich historickom prostredí. Viaceré jej cykly, ako
napr. Historické postavy žien alebo Bratislavské korunovácie, sú popri výtvarnom portrétnom
i figurálnom majstrovstve aj bohatou mozaikou slávnych osobností a pestrou prehliadkou
dejinných udalostí plnou symbolov a faktov.
Aj k stvárneniu náročnej témy veľkých svetových náboženstiev autorka pristupovala na základe podrobného štúdia a starostlivého výberu motívov. Na diele poznávame, že veľkú väčšinu ich hlavných monumentov a symbolov spoznala táto zanietená cestovateľka priamo v ich
neopakovateľnom autentickom prostredí. Takto vyzbrojená sa pustila do nového veľkoryso
koncipovaného výtvarného projektu a treba povedať, že naozaj úspešne. Samotná téma
i radenie jednotlivých okruhov - náboženstiev v chronologickom poradí ich vzniku už vopred
naznačuje autorkin jednoznačný odstup od emočného ovplyvnenia vlastnými kresťanskými
koreňmi, danými civilizačnou či religióznou tradíciou. Jej prísne objektívny prístup k téme
dostatočne vyjadruje aj výber motívov, ktoré dávajú dielu nie azda „profánny“, ale skôr hlboko
chápavý, znalý, civilný a historizujúci nádych. Určite v ňom zároveň cítiť aj úctu k tisícročným
religióznym hodnotám, ktoré zdieľajú stovky miliónov veriacich na celom svete.
Plakety tvoria mozaiky dôvtipne a esteticky komponovaných motívov, kde sa skúsenej a mimoriadne zručnej autorke na malej ploche podarilo vyčariť známe i nečakané nové symboly
a charakteristické prvky jednotlivých náboženstiev včítane autentických nápisov v príslušných písmach a jazykoch. Pri prezeraní, lepšie povedané pri štúdiu jednotlivých medailí žasneme nad množstvom použitých reálií a akríbiou umelkyne, ktorá sa s vážnosťou, pozornosťou a úctou venovala doslova každému detailu svojho diela.
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Hinduizmus patrí k najstarším a najrozšírenejším náboženstvám, ktoré vo svete vyznáva viac
ako 850 miliónov ľudí. Jeho hlavné zásady – brahman – božský princíp, karma (viera v odplatu dobra a zla), reinkarnácia (učenie o kolobehu života), ale i kastovníctvo sú známe aj
mimo okruh tejto viery. Védske písomníctvo a sanskrt patria do základného fondu svetového
kultúrneho dedičstva.

korisť z pokladov jeruzalemského chrámu po skončení židovskej vojny v roku 70 po Kr. Tento
tragický bod židovských dejín pripomínajú postavy po oboch stranách zvinutej tóry – veľkňaza s baraním rohom - šofarom a striebornou mincou - šekelom a rímskeho legionára s orlom
légie a mincou s príznačným nápisom Iudea capta. Pod dávidovou šesťramennou hviezdou je
hebrejské slovo „Jeruzalem“.

Obe strany medaily realisticky a zainteresovane zobrazujú charakteristické prvky hinduizmu
(hindúdhama). Averzu dominuje známa soška tancujúceho boha Šivu označeného menom,
ktorého dolu sprevádzajú posvätná krava a slon. V strede kompozície je nápis v hindskom
písme „Benares“ (Váránasí), čo je meno trojmiliónového náboženského a kultúrneho centra
v severnej Indii. Centrálny kruhový obraz po oboch stranách lemujú sakrálne architektúry
a skulptúry slávneho Khajuraha. V spodnej pasáži sú vyobrazené typické prvky života a smrti
veriacich: skupina nahých pútnikov - svätých mužov, rituálne omývanie sa počas najväčšieho
sviatku Kumha Méla a spaľovanie mŕtveho na brehu Gangy.

Reverz medaily v hornej časti pripomína tragické momenty rasového prenasledovania a genocídy národa s paradoxným heslom vyhladzovacích táborov. Spodná časť symbolicky pripomína opak zániku a zmaru - významných židovských vedcov a umelcov (Freud, Einstein,
Chagall) a návrat do historickej vlasti, ktorý symbolizuje dátum založenia štátu Izrael.

V hornej časti reverzu vidíme krehkú drevenú architektúru chrámu v nepálskom Bhaktapure, susediacu so zobrazením slonieho boha Ganešu (s menom v hindštine), rituálneho voza
prinášajúceho úrodu (Máčendráma) a postavou putujúceho asketického Sádhu, ako o tom
svedčí jeho meno v nepálčine. V strede spodnej časti reliéfu je stvárnená Kumari (dievčatko,
vyvolené stať sa živou bohyňou), obklopená postavami a symbolmi nepálskeho hinduizmu.
Judaizmus je počtom veriacich menej rozšírené, ale veľmi staré monoteistické náboženstvo,
ktoré stálo pri kolíske kresťanstva i islamu. Z dôslednej interpretácie viery v jediného neviditeľného všemohúceho Boha vyšiel dávny hebrejský zákaz zobrazovania ľudských i nebeských
bytostí , čo pravdaže ochudobnilo výtvarný odkaz tohto náboženstva. Jeho počiatky sú zviazané s najstaršími dejinami židovského národa a siahajú najmenej do 13. storočia pred Kr.
Tóra tvorí základ knihy kníh – starozákonnej biblie, ktorá ovplyvnila svetové dejiny i kultúru.
Preto sú nám Európanom dejiny a osudy tohto náboženstva a jeho dominantných nositeľov
– židov - blízke a zrozumiteľné, ale s mnohými dávnymi i súčasnými bolestnými reminiscenciami tam, kde spolužitie tejto etnickej a náboženskej komunity s ostatnými náboženstvami
a národmi vyústilo do tragických konfliktov. V tomto duchu Ľudmila Cvengrošová pojala výtvarné stvárnenie a námety judaizmu, v ktorom menej akcentuje umelecké a ideové symboly
náboženstva. Skôr sa snaží (najmä na reverze) zdôrazniť hrozné dôsledky rasovej netolerancie a uzavretie historického exodu tohto národa vznikom a existenciou štátu Izrael.
Averzu v hornej časti dominuje veľký sedemramenný svietnik, kamenné tabule s desiatimi
božími prikázaniami a priečelie Šalamúnovho jeruzalemského chrámu s hebrejskými menami veľkých mužov viery – Mojžiša a Šalamúna. Menoru autorka stvárnila podľa podoby
monumentálneho zlatého svietnika na Titovom triumfálnom oblúku, zobrazujúceho rímsku

14

Budhizmus je podobne ako hinduizmus veľkým náboženstvom Ďalekého východu, ktoré tu
viac ako dva a pol tisíca rokov vyznávajú stovky miliónov veriacich. K jeho základným postulátom patrí asketizmus - zdržanlivosť od svetských rozkoší, prekonávanie utrpenia, znášanlivosť, ochrana živých tvorov (nezabiješ!), konanie dobra, nemajetnosť a prevteľovanie sa až
k dosiahnutiu cieľa – nirvány.
Averzu medaily s týmto námetom dominuje vyobrazenie monumentálnej, viac ako 15 metrov
vysokej bronzovej sochy sediaceho Budhu z mesta Kamakura s menom v japonských znakoch
(Budha – Daipucu). Horný oblúk vypĺňa pozdrav v tibetskom písme („Óm, mani padmeóm“).
Kompozíciu po oboch stranách vypĺňajú ďalšie atribúty budhizmu a jeho podôb: Sansara –
kolobeh znovuzrodenia, hromoklin (vadžra), nekonečný uzol – modlitebný mlynček. V stredovej osi dolu vidíme dalajlámu s jeho podpisom.
Na reverze na ľavej strane je čhörten – vežička s modlitebnými mlynčekmi a vlajkoslávou
lungtami a odkazy a modlitby veriacich odnáša do nebies lietajúci koník. Nápisy v tibetčine
(Lhasa) a v nepálčine (Káthmandu) označujú hlavné mestá. Protipólom modlitebne je veža
Swayambunát významného budhistického kláštora v Káthmandu. Scénu uzatvára skupina
lámov, hrajúcich na rituálne trúby.
Kresťanstvo s viac ako dvomi miliardami veriacich je najrozšírenejším náboženstvom na
svete. Jeho centrálnou osobou je Ježiš Kristus, ktorý svojou smrťou na kríži a zmŕtvychvstaním
premohol smrť, zmieril celý svet s Bohom a vykúpil ho od smrti a zatratenia. Boh nie je ako
v judaizme Bohom jedného vyvoleného národa, ale všetkých ľudí na celom svete. V priebehu
času sa kresťanstvo formovalo do niekoľkých smerov, z ktorých najdôležitejšie sú katolicizmus, pravoslávie a reformované – protestantské cirkvi. Pri výtvarnom znázornení tohto náboženstva Ľudmila Cvengrošová použila všeobecne známe a charakteristické motívy, symboly
a objekty jeho európskej histórie.
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Ako ústredný motív averzu použila autorka scénu ukrižovania z prednej dosky Nitrianskeho
kódexu s relikviárom, ktorú po oboch stranách lemujú znaky štyroch evanjelistov. Narodenie
a smrť Spasiteľa pripomína na ľavej dolnej strane strieborná betlehemská hviezda narodenia
a na druhej strane tŕňová koruna, symbol Ježišovej smrti v Jeruzaleme.

Na reverze silu a historický význam islamu znázorňujú významné architektonické diela
v mnohých končinách sveta, ale aj menej známa hrobka protagonistu obdobia križiackych
výprav – slávneho kurdsko-egyptského vojvodcu a vládcu Jusufa Salah-ad-Dina - Saladina
(†1193). „Salam alejkum“ (Pokoj s vami) uzatvára celú kompozíciu tejto strany medaily.

Reverz vo svojej centrálnej osi ukazuje monumentálnu, tridsať metrov vysokú sochu Krista
z Rio de Janeiro (1931) a vo svojej spodnej časti klasické dielo renesancie – Michelangelovu
Pietu (1499). Stred medaily zaberajú azda tri najznámejšie kresťanské chrámy – Notre Dame
v Paríži, Hagia Sophia v Istanbule a San Pietro, pápežskú katedrálu v rímskom Vatikáne, spolu
s charakteristickými znakmi cirkevnej katolíckej hierarchie - biskupskej pastierskej berly a pápežského procesného kríža s tromi priečnymi brvnami.

Ľudmila Cvengrošová v cykle medailí svetových náboženstiev opäť predviedla pre jej dielo
charakteristické brilantné spojenie idey zvolenej témy i kompozície a vysoko výtvarných a až
do najmenšieho detailu historicky verne stvárnených reálií. Tento súlad umožňuje nielen esteticky čisté vnímanie diela, ale zároveň spôsobom iba jej vlastným aj spoznávanie náročnej
témy v jej duchovnom i „človečenskom“ rozmere.
Novému veľkolepému dielu umelkyne želám úspešný štart medzi obdivovateľov jej diela.

Islam, náboženstvo proroka Mohameda a jeho nasledovníkov je v súčasnosti najviac expandujúcim náboženstvom s viac ako poldruha miliardou veriacich po celom svete. Zároveň je
to, najmä v európskych pomeroch, najdiskutovanejšie vierovyznanie. So svojimi historickými
počiatkami v 7. storočí po Kr. je islam najmladším zo všetkých relígií, stvárnených v Cvengrošovej súbore. Podobne ako v judaizme je aj umelecký odkaz mohamedánskej viery a jej prejavov ochudobnený pre prísny zákaz zobrazovania živých bytostí (pretože podľa výkladu ide
o márny pokus zobrazovať stvorenia božie a najmä Boha, anjelov a jeho prorokov). Iba vďaka
tomu, že sa tento zákon v minulosti často nedodržiaval, sa nám zachovali viaceré skvelé diela
moslimského sveta, hlavne miniatúry, ktoré umožnili autorke veľmi ilustratívne priblížiť nám
svet, kultúru a hlavné symboly tejto monoteistickej viery. Výtvarné hodnoty hľadali stúpenci
islamu najmä v dekoratívnom písme, ktoré preto bohato ilustruje aj túto medailu.

PhDr. Karol Pieta, DrSc

Averz v hornej časti nesie dva symboly, zosobňujúce hlavný duchovný princíp a hmotnú podobu - posvätný text - tohto náboženstva: slová Alláh a Korán. Vpravo podľa vyobrazenia
na perzskej miniatúre zo 16. storočia archanjel Gabriel diktuje Mohamedovi jednotlivé súry
a vľavo tajomná Kaába – čierny kameň - pripomína jednu z piatich základných povinností
veriaceho – púť do Mekky (Hádž). V spodnej časti vidíme nanebovstúpenie Proroka na jeho
koni Barakovi v mieste Skalného chrámu v Jeruzaleme – posvätnom meste všetkých troch
monoteistických náboženstiev - judaizmu, kresťanstva i islamu.
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Hinduizmus

HINDUIZMUS

„Hinduisti sú tí, ktorí medzi sebou debatujú už stáročia stále o tom istom.“
Muhsín Fání, iránsky učenec, 17. storočie

„PROBLÉM“ HINDUIZMU
Hinduizmus je moderným súborným pomenovaním pre náboženské predstavy a praktiky, ktoré sa kontinuálne a vrstvovito vyvíjajú v priestore Južnej Ázie (Indická republika,
Pakistan, Bangladéš, Srí Lanka, Nepál, Bhután a priľahlé súostrovia) už približne štyri tisícročia. Nejde teda o ucelené a jednotné náboženské učenie, ale skôr o konglomerát
niekoľkých vzájomne na seba odkazujúcich predstáv a praktík, ktoré na jednej strane
vykazujú podobnosti a na druhej strane pestrú diverzitu. Debata o tom, čo vlastne hinduizmus je a akým spôsobom sa dá o ňom hovoriť, zamestnáva vedcov už od počiatkov
jeho akademického štúdia v 19. storočí a stále intenzívne prebieha. Niektorí, najmä indickí, vedci kladú formovanie hinduizmu do obdobia tzv. harappskej civilizácie (približne
od tretieho tisícročia pred n. l. až po polovicu druhého tisícročia pred n. l.) a spájajú ho
s tzv. védskou tradíciou, s čím však mnohí, indickí a predovšetkým zahraniční, vedci nesúhlasia. Pomerne populárny názor je aj ten, ktorý hovorí, že hinduizmus vlastne žiadne
náboženstvo nie je, ale ide o súbor predstáv a praktík o svete a o roli človeka v ňom, ktoré
si zaslúžia pomenovanie kultúra. Kontinuita a historicita toho, čo dnes označujeme ako
hinduizmus, je však nepopierateľná.

HINDUIZMUS
averz / reverz
razené medaily v zlate, priemer 6 cm, 2014

„Problém“ hinduizmu sa skrýva už v samotnom jeho názve. Slovo „hindu“ po dlhé stáročia označovalo Inda, človeka žijúceho na rozsiahlom území východne od rieky Indus,
dnes známom ako indický subkontinent, a neobsahovalo žiaden konfesionálny význam. V indických náboženských prameňoch z dôb pred naším letopočtom sa s daným
pomenovaním tiež nikde nestretávame. „Hindu“ je totiž pôvodne perzský exonym, ktorým starí Peržania volali Indov. Náboženský význam získalo slovo až postupne, udomácnením sa v samotnej Indii, v konfrontácii s úspešne šíriacim sa islamom a neskôr
vďaka koloniálnym snahám Európanov rozlišovať medzi príslušníkmi rôznych konfesií,
ktorým mocensky dominovali. Západné spoznávanie iných častí sveta nepochybne
významným spôsobom participovalo na konštruovaní hinduizmu ako tzv. svetového
náboženstva.
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Ak sa oprieme o súčasné štatistiky, ktoré pomerne zjednodušujúco radia ľudí vykazujúcich rôznorodé formy a zdroje religiozity pod rubriku svetových náboženstiev a ponecháme stranou neraz príliš komplikovanú vedeckú debatu, zistíme, že hinduizmus, ku
ktorému sa hlási okolo miliardy ľudí, je po kresťanstve a islame treťou najpočetnejšou
konfesiou na svete. Oproti vyššie spomenutým náboženstvám však vykazuje odlišnosti,
ktoré ho zároveň charakterizujú a názorne ilustrujú, prečo nie je vždy jasné, čo všetko sa
pod názvom hinduizmus vlastne skrýva. V prvom rade je potrebné upozorniť na fakt, že
hinduisti žijú takmer výlučne v Južnej Ázii, teda vo svetovom regióne, ktorý bol až do polovice 20. storočia známy pod menom India. Nejde teda o náboženstvo misijného typu.
Jeho učenie, zvyklosti, rituály, mýty a filozofia sa nijako širokospektrálne svetom nešíria,
ale naopak zostávajú pomerne pevne ohraničené indickým subkontinentom. Je preto
až príslovečne známym faktom, že hinduistom sa de facto možno len narodiť (de iure
možnosť konverzie síce existuje, je však skôr symbolická). V Indickej republike a Nepále
tvoria hinduisti majoritu obyvateľstva, v ostatných juhoázijských štátoch významné početné alebo kultúrne minority. Ak hinduizmus nájdeme mimo regiónu Južnej Ázie, jeho
nositeľmi budú predovšetkým príslušníci indickej diaspóry. Počet hinduistov v diaspóre
sa v súčasnosti pohybuje okolo sedemnástich miliónov, pričom najviac ich žije v Juhovýchodnej Ázii (vyše šesť miliónov) a Severnej Amerike (vyše päť miliónov). Existujú síce
mnohí sympatizanti hinduizmu, ktorí z viacerých dôvodov môžu považovať samých seba
za hinduistov – západní žiaci rozličných hinduistických guruov (azda najznámejšie je hnutie Haré Krišna) či praktikanti jogy, je však otázne, nakoľko ich za hinduistov považujú samotní nositelia hinduizmu. Navyše ich počet, optimisticky celosvetovo odhadnutý snáď
na niekoľko stotisíc, je pri zohľadnení miliardy hinduistov skutočne zanedbateľný, a preto
hovoriť v tomto zmysle o konverziách, aj v porovnaní s inými svetovými náboženstvami,
je irelevantné.
Hinduizmus však vykazuje aj iné markantné odlišnosti od iných svetových náboženstiev.
Nejasné sú už jeho počiatky. Nemožno totiž hovoriť o žiadnom zakladateľovi ani o ľuďoch, ktorých by spájala jednoznačne definovaná náboženská viera, doktríny či prax. Taktiež nemožno hovoriť o žiadnej organizácii a jasne stanovenej hierarchii jeho duchovných
predstaviteľov. V hinduizme tiež budeme ťažko hľadať doktríny alebo nebodaj dogmy,
ktoré by boli považované za všeobecne platné pre všetkých hinduistov. Neexistuje ani
jedna posvätná kniha, ale hneď niekoľko. Všeobecne spisy ako také nepredstavujú nejaký
jasne predom stanovený základ hinduistického náboženského učenia a praxe. Hinduizmus je problematické vnímať aj skrz európske religionistické kategórie ako monoteizmus,
polyteizmus, animizmus, monizmus či henoteizmus, pretože indická religiozita vykazuje
charakter každej z nich. V hinduistických predstavách nájdeme totiž množstvo bohov,
bohýň, božských a polobožských bytostí, ale zároveň aj myšlienku jediného Boha, pána
sveta, ktorého mystici Indie povýšili na absolútny princíp alebo inak povedané na jedinú
pravdivú Skutočnosť. Ako teda o hinduizme hovoriť?
„Problém“ hinduizmu, ak si lepšie všimneme, spočíva v tom, že sa ho snažíme uchopiť
pomocou neindických konceptov a predstáv. Ak opustíme myšlienku, že náboženstvo
nevyhnutne musel niekto založiť, že by v ňom mala fungovať nejaká organizácia, malo by
mať posvätnú knihu a jasné doktríny, že sú to predovšetkým texty, ktoré nám stanovujú
náboženské pravidlá a formulujú filozofiu, či to, že Boh je osoba v singulári a pripustíme,
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že takého chápanie náboženstva založené na monoteistickej teológii nemusí byť tým jediným nevyhnutným (a stačí sa pozrieť inde do sveta, aby sme sa presvedčili o tom, že
tento spôsob uvažovania je adekvátny), zistíme, že hinduizmus žiadnym neprekonateľným problémom nie je. V nasledujúcich riadkoch sa preto pokúsime pozrieť na to, kto
boli a sú nositelia hinduizmu, aké náboženské, filozofické i sociálne predstavy vytvorili
a zdieľajú, koho alebo čo vlastne uctievajú, aká je hinduistická rituálna prax a ako sa hinduistické predstavy a praktiky odrážajú v každodennom živote hinduistu.

ÁRJOVIA A VÉDSKA INDIA
Za raných predchodcov nositeľov súčasného hinduizmu sú všeobecne považovaní Árjovia, diverzifikované kmeňové spoločenstvo hovoriace starou indoeurópštinou, z ktorej
neskôr vzišiel, ako hovoria Indovia, jazyk bohov a hinduistických náboženských textov –
sanskrt. Historické pramene kladú objavenie sa Árjov v Južnej Ázii približne do polovice
druhého tisícročia pred n. l. V súčasnosti prebieha ostrá vedecká debata o tom, či tam
skutočne prišli, alebo či sú autochtónnym obyvateľstvom. Väčšina vedcov sa stále prikláňa k názoru, že Árjovia postupne migrovali zo Strednej Ázie a v niekoľkých vlnách a počas
niekoľkých storočí osídlili indický subkontinent. Náboženské predstavy Árjov poznáme
vďaka súboru textov, ktoré nazývame védami (doslova poznaním). Vznikali v dlhšom časovom období (približne v rokoch 1500 – 800 pred n. l.) a delia sa na štyri základné zbierky
(sanhity – Rgvéda, Jadžurvéda, Sámavéda, Atharvavéda), na ktoré nadväzujú ďalšie texty
(bráhmany, áranjaky a upanišady; posledne menované sú považované za finálne texty,
ktoré dnešná hinduistická ortodoxia označuje ako védske). Za tvorcov véd sú pokladaní
tzv. ršiovia, polobožské postavy, tí, čo „vypočuli“ poznanie bohov. Védy sú často v encyklopedických dielach prezentované ako posvätné knihy hinduizmu, avšak v tomto prípade
treba upozorniť na fakt, že dané tvrdenie len čiastočne zodpovedá skutočnosti, pretože
pochádza od najvplyvnejšej vrstvy hinduistov – bráhmanov, ktorí prirodzene práve svoju náuku považujú za určujúcu. Dnes však existujú mnohé iné skupiny hinduistov, ktoré
staré védske texty nechápu ako primárny zdroj vlastnej religiozity, resp. vytvorili si svoje
vlastné učenia a občas ich nazvali védami. Védy sú preto aj konceptom, ako výlučne posvätným zdrojom plejády hinduistických vieroučných predstáv.
Náboženstvo véd bolo náboženstvom obetí, rituálov a bázne pred božstvami árjovského panteónu. Možno povedať, že védski Indovia uctievali personifikované prírodné
sily či objekty. Napr. Agni, jeden z najuctievanejších, bol bohom ohňa aj ohňom samotným, Váju predstavoval vietor, Súrja slnko, bohyňa Ušas zorničku a bohyňa Prthví matku
Zem. Boh Indra, pán všetkých bohov, zosobňoval podľa Árjov všadeprítomnú božskú
moc a silu. Védsky panteón, charakter božstiev aj príbehy, ktoré sa k nim viažu, tiež vytvárajú priestor na komparáciu s inými božskými svetmi starých Indoeurópanov (Indra
so svojim hromoklinom pripomína germánskeho Thora, slovanského Paroma, gréckeho Dia, rímskeho Jupitera a pod.). Árjovia si vytvorili k svojim bohom zvláštny, priam
unikátny vzťah, ktorý pramenil vo filozofii rituálu. Verili, že bohov treba uctievať a obe-

23

tovať im, aby sa starali o svet ľudí. Obeť na druhej strane považovali za alfu a omegu
bytia, pretože obeťou podľa nich svet vzniká, udržiava sa aj zaniká. Je princípom sveta,
ktorému neuniknú ani samotní bohovia. Tí totiž pri správne vykonanej obeti doslova
musia vykonať to, čo sa od nich žiada. A tak vznikli zložité rituály obetí, ktorých autenticitu si postupne zosobnila úzka vrstva obetníkov – bráhmanov. Vedieť správne vykonať
obeť znamenalo poznať mechaniku vzniku a zániku sveta. Bráhmanské poznanie, védy,
sa preto stalo exkluzívnym poznaním, ku ktorému nemali prístup ostatné vrstvy spoločnosti Árjov. Okrem bráhmanov však v Indii vždy existovali aj iní náboženskí špecialisti,
ktorí sa zaoberali tajomstvami existencie, tzv. šramani. Árjovia tiež verili, že boh tvorca,
Pradžápati, sa obetoval a rozdelil do štyroch častí, ktoré určili možné podoby človeka
nazývané varny – bráhman (nositeľ poznania), kšatrija (ten, čo poznanie a árjovskú spoločnosť chráni), vaišja (ten, čo ju živí) a šúdra (ten, čo jej slúži). Tu niekde sa formovali
indické sociálne predstavy o morálnom poriadku a ideálnom usporiadaní spoločnosti
v súčasnosti známe skôr pod názvom kastový systém (Na rozdiel od varny, delenie spoločnosti na kasty, tzv. džáti, je primárne založené na koncepte zrodu a funkčné, varnové, delenie spoločnosti, ktoré kasta nepopiera, je zatlačené do úzadia. V teoretickej rovine je príslušnosť k varne podmienená kvalitami konkrétneho človeka a príslušnosť ku
kaste je daná iba zrodom. Ako endogamná spoločenská jednotka si však kasta podržala
aj funkčný status, t. j. príslušníci jednej kasty vykonávajú často jednu spoločenskú funkciu, t. j. venujú sa približne rovnakému povolaniu. Toto tvrdenie neplatí vždy a nájdeme
tiež množstvo kást, ktorých členovia sa vzájomne líšia svojimi povolaniami, prípadne
vôbec nevykonávajú tzv. tradičné povolanie, od ktorého je napríklad odvodené meno
kasty. Varny sú štyri a kást je mnoho, až niekoľko tisíc. Tento stav je podmienený porušením princípu funkčného delenia spoločnosti a zavedením delenia na základe narodenia
sa do istej funkčne definovanej spoločenskej skupiny. Vzhľadom na komplikovanú a nie
celkom jasnú históriu vzniku kást v indickej spoločnosti sa kastám v tomto texte bližšie
venovať nebudeme. Sú však dôležitou zložkou sociálneho usporiadania vzťahov medzi
hinduistami.).

OD VÉDSKEHO NÁBOŽENST VA K HINDUIZMU
Náboženské predstavy, praktiky a mýty Árjov je možné pokladať za zdroj neskorších hinduistických predstáv, pretože aj keď viaceré z nich boli časom potlačené do úzadia, nikdy
neprestali inšpirovať indického ducha. Dôležitú rolu hrá aj fakt, že Árjovia početne prevýšili akékoľvek iné obyvateľstvo juhoázijského regiónu a ich ideoví vodcovia, bráhmani, si
vďaka filozofii obete a ich nezastupiteľnej úlohe pri jej vykonávaní vytvorili neotrasiteľnú
sociálnu a ideologickú pozíciu v indickej spoločnosti. V Južnej Ázii sa však nestretávame len s Árjami, ale aj s pestrou plejádou iných etník (medzi najznámejšie patria juhoindickí Drávidi a tzv. prví usadlíci Ádivásiovia), ktoré sú síce historicky zdokumentované
až neskôr, ale ich náboženské koncepty a praktiky bezpochyby zohrali dôležitú rolu pri
formovaní hinduizmu, ako ho poznáme z neskoršej aj súčasnej tradície. Nebude preto
žiadnym zavádzaním, ak povieme, že postvédske náboženstvo indického subkontinentu,
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čiže hinduizmus, je výsledkom vzájomného ovplyvňovania sa árjovských a neárjovských
predstáv a praktík.
Postupne, približne od druhej polovice prvého tisícročia pred naším letopočtom, sa čoraz
častejšie v indickej spoločnosti stretávame s polemikou ohľadom exkluzivity védskeho
ritualizmu, rôznymi druhmi filozofických špekulácií, novými náboženskými konceptami
a rituálmi, ako aj s popularitou božstiev, ktoré svojím charakterom už len málo pripomínali tie védske. Je zjavné, že dominujúci Árjovia nedokázali kompletne ideologicky ovládnuť rôznorodé spoločenstvá Indie a ani medzi nimi samotnými nepanovala názorová
jednota. Okrem toho, že vznikajú vplyvné opozičné náboženské smery ako buddhizmus
a džinizmus, árjovská spoločnosť v negociácii s neárjovskými i opozičnými náboženskými
predstavami sa reformuje a prichádza s konceptami, ktoré ich predchodcovia poznali len
málo, alebo ich nepoznali vôbec. Ďalším dôležitým dejinným aspektom je, že do Južnej
Ázie kontinuálne migrovali noví ľudia počas mnohých období jej dlhej histórie. Prinášali
so sebou svoje náboženské a kultúrne predstavy a to sa nemohlo nepodpísať pod nižšie
popísanými zmenami. Možno práve preto nové myšlienky a prax dominujú súčasnému
hinduizmu viac než čokoľvek, čo im predchádzalo. Védske poznanie ani rituál sa nestratili, ale boli samotnými bráhmanmi, ale aj ostatými členmi indickej spoločnosti (v tomto
ohľade kšatrijovia a svätci z rôznych, aj najnižších, spoločenských vrstiev zohrali dôležitú
rolu) pretvorené podľa dobových potrieb.
Vznik miest a sedentarizácia pôvodne pastorálnej a migrujúcej árjovskej populácie, aj
vzťahy s inými etnikami, priniesli potrebu jasne definovať nábožensky fundovaný morálny poriadok novej spoločnosti. Starý védsky koncept kozmologického usporiadania sveta
bohov, ľudí a démonov (rta) bol nahradený konceptom poriadku a povinnosti (dharma).
Ľudský priestor bráhmanskí ideológovia rozdelili do dvoch základných oblastí – sveta
miest, dedín a usadnutých hospodárov (kšétra), kde dominujú bráhmani komunikujúci
s bohmi pomocou obradov, a priestor džungle a nespútaných prírodných síl (vana), kde
dominujú askéti (akými boli svojho času aj Buddha aj Džina – obaja kšatrijovia) alebo inak
svätí muži súčasného hinduizmu (tzv. sádhuovia), neraz priami ideologickí konkurenti
vplyvných bráhmanov (aj keď prirodzene medzi bráhmanmi tiež nachádzame množstvo
askétov). Dharma, princíp, ktorý doslova drží svet pohromade, ale predovšetkým vyjadruje funkčnosť spoločnosti, je preto omnoho viac spoločenským konceptom, aj keď
ho mnohí prekladajú ako náboženstvo, čo môže byť zavádzajúce. Dharmašástry, texty
o dharme, kanonizujú myšlienky, ako má byť človek zadobre s bohmi, aby mu pomáhali,
ako sa zbaviť démonských vplyvov, alebo jednoducho ako má človek prežiť šťastný život
tak, aby bohovia boli spokojní a spoločnosť prosperovala. Prosperitu však možno dosiahnuť len kooperáciou či negociáciou, ale rozhodne nejakou formou potlačenia individuálnych cieľov. V divokom prírodnom svete askétov síce nejaké spoločenské pravidlá (napr.
v medziľudských vzťahoch) môžu byť rešpektované, ale dharma askétov, teda to, čo drží
a vytvára ich svet, rozhodne nie je o budovaní fungujúcej spoločnosti. Tu dominuje osobný zážitok a koncept individuálnej spásy, t. j. vyslobodenia sa z kolobehu životov (viac pozri nižšie). Mediácia bráhmanov vo vzťahu k bohom je opodstatnená len vtedy, ak dokážu
svoj zážitok askétom tlmočiť a presadiť si ho. Ako sme spomenuli, mnohí bráhmani boli
zároveň askétmi, a preto sa názory o poznaní sveta rodili v dialógu medzi zástupcami sveta hospodárov a askétov. Znalosť rituálu tým získava novú dimenziu. Bráhmanmi ovláda-
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ná spoločnosť, založená na znalosti rituálov a všeobecne védskeho poznania, neprestáva
byť dôležitou súčasťou indického života, ale presadzuje sa predovšetkým tam, kde ľudia
bráhmanov potrebujú (kšétra), a diverzifikuje sa, či polemizuje sa o nej tam, kde rozhoduje osobná náboženská angažovanosť človeka (vana).

BOŽST VÁ A TROCHA FILOZOFIE
Tieto zmeny, z ktorých vychádzajú aj súčasné podoby hinduizmu a ku ktorým dochádza
v dlhšom časovom období (približne v rokoch 500 pred n. l. až 500 n. l.), mali zásadný
dopad na náboženský život Indov. Vo filozofickej rovine sa odrážajú vo vzniku konceptov, ktoré prijímajú teológiu náboženského zážitku a v praktickej rovine vznikajú koncepty, ktoré pomáhajú bráhmanom udržať si spoločenskú dominanciu aj za cenu mnohých ústupkov a prehodnotenia starších náboženských zvyklostí. Už posledná časť véd,
upanišady, a ďalšie neskoršie texty, intenzívne diskutuje o duši (átma) a o svetovej duši
(brahma). Za konečný cieľ náboženského života je postulované pochopenie, že svetová
a osobná duša sú v skutočnosti identické. Náboženský zážitok je zohľadnený, lenže cesty
k nemu sú podmienené správnymi skutkami. A tak do indických náboženských koncepcií
vstupuje filozofia karmy (činu), ktorú v starých védskych sanhitách nenájdeme a ktorá
priamo súvisí s konceptom prevteľovania duše (átma) a vyslobodenia sa (mókša) z kolobehu prevteľovania, čo v konečnej rovine znamená vyššie spomenuté pochopenie identity átma a brahma. Zjednodušene povedané, ak človek nekoná správne, t. j. tak, ako mu
predpisujú dharmašástry alebo jeho učiteľ (guru), narodí sa znovu. Kvalita skutkov určuje
kvalitu ďalšieho zrodu. Nuž a narodenie neznamená žiaden permanentný stav, žiadne
dokonalé, a teda trvalé šťastie, ale len život v dočasne meniacej sa intenzite senzuálneho šťastia (sukha) a jeho nedostatku (duhkha). Ideálom sa stáva nenarodiť sa a prekonať
limity ľudského života. Konanie človeka je teda podmienené predstavami o morálnom
poriadku a asketické hľadanie dokonalého poznania je rešpektované a považované za
cnostné.
Lenže filozofii identity brahma a átma úspešne konkurujú aj iné pôvodné indické učenia spásy, ktoré voľne využívajú aj vyššie spomínané koncepty (karma, dharma, átma,
brahma a pod.). Filozofia sámkhje a prax jogy môžu byť dobrým príkladom. Sámkhja vysvetľuje realitu sveta ako vzťah dvoch odlišných substancií: prírody (prakrti) a ducha (puruša). V skratke: duch sa stratil v prírode a domnieva sa, že je ňou, čo spôsobuje jeho utrpenie a neustále nové a nové materiálne podoby alebo inak – inkarnácie. Opäť teda trpí
v nestálosti a zmene. Prax jogy, doslova ujarmenia či ovládnutia nesprávneho chápania
sveta, ho vedie k rozpoznaniu pravej reality, t. j., že je duchom (k čomu mu môže pomôcť
slobodný a večný duch, t. j. najvyšší pán, íšvara) a k želanej nesmrteľnosti či nezrodeniu
sa. Iným príkladom je učenie o dualite a jednote sveta poňaté skrz nehybný a premenlivý
princíp sveta, ktoré získavajú aj rodové charakteristiky a súvisia s prastarým uctievaním
Matky bohyne. Tzv. mužský princíp je stelesnený v bohu Šivovi a tzv. ženský v bohyni
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Šakti – energii, sile, ktorá hýbe svetom a vytvára ho. Avšak k Šivovi, otcovi, či pánovi, človeka podľa uctievačov Matky (šáktov a tántrikov) dovedie jedine Matka. Tá, ktorá všetkým
dala život a predstavuje tak základnú silu skutočnosti, ktorú zažívame. Uctievanie ženy
a matky bolo už od dávnych dôb súčasťou myšlienkového sveta a náboženstva Indov.
Svoju najsofistikovanejšiu podobu získalo v tantrickej filozofii a praxi, ktorá sa vďaka svojej sexuálnej imaginácii a praxi stala zároveň najkritizovanejšou a najtajomnejšou. Spása
spočíva v pochopení, že jedine skrz uctievanie fenomenálneho sveta zmien a zážitku (aj
sexuálneho), ktoré sú vyjadrením Šakti, človek môže nájsť absolútno, ktoré je vyjadrením
Šivu. Tantrická imaginácia je dodnes viditeľná na starej chrámovej výzdobe i maľbe, ktoré
sa nevyhýbajú zobrazovaniu nahoty či sexuálneho aktu.
Posledným výsledkom postvédskych zmien v náboženských predstavách Indov, ktorý
spomenieme, je myšlienka osobného boha. Na rozdiel od personifikovaných prírodných
síl migrujúcich Indoeurópanov, usadnutá spoločnosť Árjov a ich neárjovských susedov
čoraz viac vyjadruje svoju religiozitu pomocou predstáv o jednej mocnej božskej osobe,
nehľadiac na to, či je to bohyňa alebo boh. To neznamená, že by ostatné božstvá zmizli
z indických predstáv. Dôležité však začína byť to, ktorý boh či bohyňa sú považovaní za
toho najdokonalejšieho. Z plejády rôznych božských postáv, ktoré nám farbisto vykresľujú nové súbory mýtov uchované v rozprávačských textoch (medzi najznámejsie patria
Mahábhárata, Rámájana, ale netreba zabúdať ani na tzv. staré rozprávania – purány či
zbierky príbehov ako napr. Kathásaritságara) sa vykryštalizovali tri hlavné, prítomné aj
v dnešnom hinduizme: Šiva, hrozivý a zároveň milosrdný boh askétov, jogínov a vládca
nespútanej prírody; Višnu, milujúci boh kráľov a dharmy, ktorý sa prejavuje vďaka svojim vteleniam – avatarom (medzi najznámejšie patria Rámá a Kršna) a Šakti alebo Mátá
(Matka bohyňa), milujúca, ale neraz aj hrozivá mama, ktorá sa stará o svoje ľudské deti.
Šiva, Višnu i Šakti môžu byť uctievaní v množstve rôznych podôb. Sú s nimi asociované aj
ďalšie božstvá, ako napríklad sloní boh Ganéš, ktorého stvorila Šivova manželka – bohyňa
Párvatí; bohyňa šťastia a bohatstva Lakšmí – Višnuova manželka; Rámov pomocník – opičí
boh Hanumán; alebo známa hrozivá podoba Šakti – krvavá bohyňa Kálí a bojovná Durgá.
Kulty Šivu, Višnua a Šakti časom získali skutočne obdivuhodné rozmery a už od stredoveku je pokojne možné hovoriť o šivaizme, višnuizme a šaktizme.
Okrem samotného konceptu osobného boha sa ustálili aj základné spôsoby ich uctievania. Z textov, ktoré však rozhodne neprezradia všetko, sa dozvieme, že existuje karma márga – cesta činu, predovšetkým v jeho rituálnom poňatí; džňána márga – cesta
múdrosti a bhakti márga, ktorá snáď patrí k najpopulárnejším – cesta oddanosti a lásky
k zvolenej postave osobnej zbožnosti. Popularitu bhakti dokumentujú viaceré texty. Najznámejším z nich je nepochybne Bhagavadgítá (Spev vznešeného), ktorá vďaka univerzálnosti svojho posolstva býva niekedy nazývaná aj bibliou hinduizmu. Bhakti tiež môžeme dokumentovať v množstve ľudových kultov svätcov i v pestrom piesňovom folklóre.
Výber božstva umožňuje ich rozšírená klasifikácia. Poznáme božstvá rodinné (tie, ktoré sú
uctievané v otcovskej línii), obecné (teda patrón, patrónka obce), ale aj božstvá želané či
zvolené (tie, ktoré si vyberie sám hinduista). Posledne menované môže byť v niektorých
prípadoch zastúpené aj svätcom alebo sväticou, keďže tí sú neraz chápaní ako božské
inkarnácie.
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VEREJNÁ, OSOBNÁ A DOMÁCA RELIGIOZITA
Zmeny, ktoré formovali a dodnes formujú hinduizmus, sú badateľné nielen v konceptuálnej, ale aj v materiálnej a praktickej rovine. Védske náboženstvo bolo anikonické
a orientované na rituál vykonávaný na odľahlom mieste, ktoré sa mohlo meniť. Neskorší
hinduizmus, aj keď stále ovplyvňovaný jeho bráhmanskými ideológmi, však postupne začína božstvá, ktorým sa klania, zobrazovať, až sa časom hinduistická ikonická tradícia stane snáď najprepracovanejšou a najpestrejšou podobnou tradíciou vo svete. Rôznorodé
a rôznofarebné vyobrazenia božstiev sú dnes jedným z typických marketingových artiklov hinduistickej Indie. Múrti, teda podobizeň boha, môže byť aj jednoduchým, zväčša na
oranžovo natretým kameňom, ale aj dokonale prepracovaným sochárskym dielom. Ba za
múrti sa považuje aj obrázok božstva v peňaženke či malá soška umiestnená v aute alebo na pracovnom stole. Nie je úplne jasné, ako presne prišlo k tak radikálnej zmene ako
zobrazovanie a nemáme ani priestor na pokus o vysvetlenie, dôležité je však spomenúť
dôsledky tohto procesu. Akonáhle existuje múrti, do ktorej je rituálnou cestou „povolané“
zobrazené božstvo, musí existovať aj priestor, kde je umiestnená, aj ľudia, ktorí sa o ňu
starajú, aj spôsoby, akými sa o ňu starajú. A tak niekedy v prvých storočiach n. l. vznikajú
chrámy, dnes už klasické symboly hinduizmu.
Chrámy nielen zastrešujú podobizeň boha, ale doslova stelesňujú filozofické chápanie
rôznych božských podôb, ktoré v rovine mystiky predstavujú varietu jediného božského
princípu – nezrodeného a večného brahma. Múrti je totiž možné chápať aj ako prejav
brahma, aj ako skutočnú a živú (džagrut) podobizeň zvoleného božstva. Lenže hinduistické chrámy sú plné viacerých božstiev a doba ich vzniku je v tomto prípade skôr irelevantná. Často postulovaná jednota v mnohosti výrazu a významu nie je len prázdnou frázou.
A tak napríklad vo višnuistickom chráme možno nájsť svätyňu pre Šivu i Matku bohyňu
a naopak šivaistický chrám môže obsahovať podobizne niekoľkých Višnuových avatarov
a pod. Vo väčších chrámoch vždy existuje jedna ústredná svätyňa zastrešujúca primárnu múrti, ktorej je chrám zasvätený, ale všetky ostatné múrti akoby vytvárali priestor na
prejavenie úcty a rešpektu aj iným božským postavám. Inak povedané, to, že ideme do
Šivovho chrámu, ešte neznamená, že sa nestretneme s Višnuom alebo Matkou a naopak.
Nie nadarmo spomíname stretnutie. Základným aktom, ktorý prebieha v chráme, je totiž
práve ono. Daršan alebo tiež pohľad na podobizeň boha či bohyne, ktorý je sprevádzaný pozdravom (namaskár), je totiž to minimálne, kvôli čomu hinduista navštívi chrám
a predchádza zložitejším rituálnym formám uctievania a modlitbám. Védske náboženstvo poznalo najmä zápalnú obeť (t. j. obetovanie vybraných ingrediencií do ohňa, tzv.
jadžnja), avšak od doby zobrazovania božstiev sa postupne vyvíja aj rituál (tzv. púdžá),
ktorý síce má spravidla formu nekrvavej obety, najčastejšie vo forme kvetov, sladkostí,
rôznych druhov potravy (a pod.), ale aj tu sa môžeme stretnúť s výnimkami, keď sú obetované zvieratá. V princípe však ide skôr o dar zvolenému božstvu, pretože na rozdiel od
védskeho náboženstva je v prípade púdže úspech modlitieb plne v rukách osloveného
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božstva a dar symbolizuje skôr oddanosť než súčasť nejakej recipročnej mechaniky, na
ktorej majstrovstvo si nárokovali dávni védski obetníci. Istá forma reciprocity sa prejavuje
v tom, že darovaná obeta mení aktom daru svoju podstatu z profánnej na sakrálnu, čím
vzniká tzv. prasád. Zväčša ide o jedlo, ktoré ako podarované božstvu sa stáva jedlom posvätným, a teda želaným artiklom pre tých, ktorí chrám nestihli navštíviť. Zobrazovanie
božstiev teda spôsobilo komplexné zmeny v podobách indickej religiozity či už vo vnímaní božstiev alebo v ich uctievaní. Navyše chrámy sa stali aj spoločenskými centrami par
excellence. Okrem toho, že ponúkli priestor pre lokálny život kultu božstva, ktoré v nich
prebývalo (slávnosti, periodické stretnutia, náboženské posvätené politické akty a pod.),
uskutočňovali sa k nim púte, panovníci a bohatá aristokracia im na ich prevádzku udeľovali majetky, sídlili v nich vzdelanci, budovali sa pri nich školy, a tak sa prirodzene stali aj
strediskami pestrej ekonomickej výmeny, čím sú mnohé známe až dodnes.
Chrám je však aj súčasťou hinduistických domácností. Existuje totiž populárne presvedčenie, že božstvo by malo byť umiestnené tam, kde človek býva. Nie je jasné, kedy presne
tradícia domácich chrámov a obradov prenikla naprieč celou hinduistickou spoločnosťou, resp. s výskumami na danú tému sa príliš často nestretneme, ak vôbec. Isté je, že bráhmanská spoločnosť ako nositeľ a tvorca ritualizácie rôznorodých aspektov hinduistického života nebola schopná kontrolovať vykonávanie domácich (ale aj iných minoritných)
rituálov nebráhmanmi, aj keď vlastné rituály prehlásila za najdokonalejšie a za primeranú
odmenu poskytovala svoje služby ostatným najmä v prípade tzv. obradov životného cyklu (napr. pri narodení dieťaťa, slávnosti udeľovania mena, pri sobáši, rituáloch pre zomrelých, pozostalých a pod.). Preto základné obrady hinduistického uctievania božstiev
(púdžá a jej rôzne lokálne variety), ktorých predlohou sú bráhmanské obrady vo verejných chrámoch, prebiehajú priamo v príbytkoch hinduistov. Je len málo domácností, kde
by domáca svätyňa chýbala. Okrem nevyhnutného rodinného božstva zvykne poskytnúť
priestor aj pre rôzne múrti zvolených božstiev jednotlivých členov rodiny, často, ale nie
nevyhnutne, svätcov a svätíc a typickým obohatením domácej svätyne sú fotky či obrazy
predkov najčastejšie v otcovskej línii.
Chrám, obrady, zvyklosti (ako napríklad kongregačné a periodické spievanie oslavných
náboženských piesní, tzv. bhadžan), rôzne druhy povier a presvedčení ohľadom úlohy
božstiev alebo síce bližšie nedefinovateľného, ale rozhodne vplyvného a mocného božského princípu v živote človeka nám približujú hinduizmus omnoho plastickejšie ako
pomerne abstraktné filozofické uvažovanie. Vytvárajú totiž istú jednotnú platformu pre
pestrú varietu vier a praktík, ktoré nazývame hinduizmom. Okrem osobnej zbožnosti
(každodennej domácej púdže či návštevy chrámu) však náboženské predstavy ovplyvňujú a konfigurujú aj spoločenský život. Na záver je potrebné ešte raz zdôrazniť, že osobná zbožnosť, viera a jej spoločenské prežívanie sú v indickej spoločnosti do veľkej miery podriadené kolektívnym cieľom. Nezabúdajme totiž, že dharma, teda to, čo drží svet
pohromade a zároveň najvyšší cieľ osobného života hinduistu, sa týka predovšetkým
podriadenia individuálnych záujmov záujmom funkčnej spoločnosti. Hinduista môže uctievať božstvá doslova podľa svojej chuti, ale ak nie je askétom, musí akceptovať pravidlá,
ktoré od neho žiada väčšinová spoločnosť – uctievať bohov; ctiť si starších a akceptovať
ich názor; učiť sa tradičným náboženským náukám a zvyklostiam a akceptovať domáce,
resp. lokálne náboženské aj sociálne tradície; neklamať, neobohacovať sa na úkor iného;
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kontrolovať svoje túžby v kontexte sociálneho správania – akceptovať predmanželský celibát, ženiť či vydať sa v rámci svojej kasty a prijať rodičmi či príbuznými vybratú nevestu/
ženícha; vykonávať dedičné povolanie alebo to preferované rodinou; splodiť potomka
a udržať rod (teda splodiť syna); zabezpečiť živobytie pre seba a pomôcť deťom získať
živobytie; postarať sa o rodičov, keď už sú ekonomicky neaktívni, aj o príbuzných, ak majú
ekonomické problémy; zabezpečiť posledné rituály rodičom a príbuzným; aktívne sa zapájať do spoločenského života svojej sociálnej skupiny, teda kasty... atď., a to sme spomenuli len tie základné. Zvyšné dva ciele, o ktorých nám hovoria klasické bráhmanské šástry,
ártha (živobytie) a káma (osobné túžby), sú vo vzťahu k dharme podriadené. Káma, osobná túžba (vrátane sexuálnej, do detailu rozpracovanej v známej Kámasútre), je v hierarchii
cieľov na najnižšom stupni. Samostatným cieľom, ku ktorému vedie množstvo ciest, je
mókša (vyššie spomenuté oslobodenie duše jednotlivca z kolobehu znovuzrodení).

NIEKOĽKO SLOV NA ZÁVER
Náboženský život – teda to, koho hinduista uctieva, ako ho uctieva, prečo ho uctieva
a aké etické postuláty podmieňujú či sprevádzajú, prejavenú úctu – je teda neustálou
negociáciou medzi metafyzickými postulátmi hinduizmu, ktoré hovoria o človeku ako
o bytosti, znovu a znovu rodiacej sa duši hľadajúcej spásu, a spoločenskou aplikáciou
týchto predstáv. Najjednoduchším spôsobom pre hinduistu, ako sa so všetkým vysporiadať, je príliš nešpekulovať, prijať a praktizovať to, čo každému z nich ukázali rodičia
a zanechali predkovia. Možno práve preto hinduizmus má mnohé z toho, čo u nás nazývame kultúrou, a preto ťažšie rozumieme, akým náboženstvom hinduizmus vlastne je.
Ak si však uvedomíme, že celý tento komplex predstáv a praktík, ako sa nám v súčasnosti
javí, je zložený z viacerých historicky formovaných vrstiev snáh Indov žiť a pochopiť svet
navôkol, v ktorom väčšina z nich videla a stále vidí prejav niečoho silnejšieho a dokonalejšieho než len púhe ľudské schopnosti a intelekt, a že hinduizmus existuje v neustálych
premenách v závislosti od dobových zmien a indickej spoločenskej debaty, ktorú mal
na mysli aj Muhsín Fání, možno nám to pomôže lepšie pochopiť, čo vlastne u nás doma
nazývame kultúrou a čo náboženstvom.

doc. Mgr. Dušan Deák, PhD.
Katedra porovnávacej religionistiky
Filozofická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
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HINDUIZMUS
averz / reverz
razené medaily v striebre, priemer 6 cm, 2014
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Judaizmus

JUDAIZMUS

Judaizmus patrí medzi najstaršie monoteistické náboženstvá. Uznáva len jediného
Boha, tvorcu všetkého. Jeho najzakladnejšie etické nariadenia sú sústredené v príkazoch
Desatora, ktoré prevzalo aj kresťanstvo a islam. Ako návod na rozlíšenie dobra a zla slúži
Tóra (Päť kníh Mojžišových alebo Pentateuch), ktorý podľa tradície prijal Mojžiš na hore
Sinaj. Časť zákonov zjavených v Tóre má platnosť pre všetkých ľudí – sú to tzv. Noachove
zákony: konať spravodlivo, nezapierať Boha, neslúžiť modlám, nevraždiť, nekradnúť,
nesmilniť a netrápiť zvieratá. Judaizmus má národný charakter a v minulosti neexistoval
rozdiel medzi náboženským a svetským životom. Život a konanie praktizujúceho žida
sa aj dnes riadi 613 micvot (prikázania), ktoré sa rozdeľujú na 248 pozitívnych a 365
negatívnych. Preto sa štúdium Tóry považuje za nutnosť a je aj predpokladom ich
naplnenia.
Príslušnosť k židovskému národu je od 1. storočia definovaná v halache (náboženské
právo). Podľa nej sa za žida považuje dieťa narodené židovskej matke. Ortodoxná prax sa
pridŕža tejto definície, reformované židovstvo akceptuje aj otcovskú líniu. Judaizmus nie
je misionárske náboženstvo, akceptuje však aj konverziu. Iniciačným obradom u mužov
určujúcim príslušnosť k židovskému národu je brit mila (zmluva obriezky), ktorý absolvujú
novorodenci zvyčajne na ôsmy deň po narodení a konvertiti (prozelyti). Výraz žid sa
odvodzuje od biblickej postavy Júdu, jedného z dvanástich synov Jákoba. V slovenčine
môže mať dve formy – na označenie člena národa sa používa veľké začiatočné písmeno
a pre člena náboženskej skupiny používame malé.
Judaizmus a dejiny židovského národa sú úzko prepojené a dodnes vplývajú na jeho
súčasnú podobu. Na nasledujúcich stránkach si objasníme základné historické medzníky,
ktoré formovali vývoj judaizmu, predstavíme si základné diela židovskej literatúry
a niektoré osobnosti, ktoré ovplyvňovali jeho súčasnú podobu.

JUDAIZMUS
averz / reverz
razené medaily v zlate, priemer 6 cm, 2015
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BIBLICKÝ JUDAIZMUS
Tóra
Hoci príbehy Tóry zasahujú do hlbšej minulosti, o židovských dejinách a judaizme sa podľa
niektorých autorov dá hovoriť až po páde prvého, tzv. Šalamúnovho chrámu v roku 587
pred n. l. V období, ktoré nazývame babylonským zajatím (587 – 538 pred n. l.), sa začal
utvárať monoteistický judaizmus, ktorý už nebol závislý na existencii židovského štátu.
Etické normy, stravovacie návyky, obrady životného cyklu a náboženskej tradície, ktoré
nadobúdali svoju podobu v tomto období alebo začali byť jej pevnou súčasťou, vytvorili
z judaizmu spôsob života, ktorý sa dal praktizovať kdekoľvek na svete. V perzskom období
(538 – 332 pred n. l.), ktoré nasledovalo po babylonskom zajatí, boli kanonizované
najdôležitejšie časti hebrejskej biblie – päť kníh Tóry a väčšina kníh Prorokov (Nevi‘im).
Zvyšná, tretia časť biblickej zbierky Spisy (Ketuvim), sa uzavrela až niekedy v polovici 2.
storočia n. l.
Hebrejská biblia tvorí základný text židovskej kultúry a náboženstva. Tóra (náuka)
v nej tvorí prvú a najdôležitejšiu časť. Člení sa na päť častí a názvy jej jednotlivých kníh
poznáme z gréckeho prekladu známeho ako Septuaginta: Genesis, Exodus, Levitikus,
Numeri a Deuteronómium. V židovskom prostredí má každá kniha svoj názov odvodený
z prvého plnovýznamového slova. Prvá kniha Berešit (Genesis) znamená „na počiatku“.
Začína opisom stvorenia sveta a počiatkov ľudstva v podobe prvých ľudí Adama, Evy
a ich potomkov. Nezachytáva však židovskú tradíciu, ale ústne šírené príbehy, ktoré boli
známe v krajinách Blízkeho východu. Počiatky rodu a národa sú zachytené v putovaní
Abrahámovej rodiny, egyptskom zajatí a exode, ktoré zachytávajú proces zmien od
kočovného a polokočovného života k usadlému, od kmeňového spoločenstva k štátu.

vzniknúť všetky národy v tejto oblasti. Z Lótovej vetvy sa utvorili zajordánske kmene
Moábcov a Amónovcov. Z Abrahámovho syna Izmaela, ktorého splodil so zvolením Sáry
s jej otrokyňou Hagar, sa stal predok všetkých arabských kmeňov. Takto židia upozorňovali
na spoločný pôvod seba a svojich susedov. Nakoniec sa Abrahám dočkal aj potomka so
Sárou, syna Izáka. Ten mal s manželkou Rebekou synov Ezaua a Jákoba. Jákob splodil
s manželkami Leou, Ráchel a ich slúžkami dvanásť synov, z ktorých sa stali praotcovia
dvanástich izraelských kmeňov. Počas návratu do Kanaánu, ktorý mu prikázal Boh, zápasil
s tajomnou postavou, ktorá mu zmenila meno na Izrael („ten, ktorý zápasil s Bohom“).
Príbeh ďalej pokračuje nevraživosťou Jákobových synov voči bratovi Jozefovi, ktorého
predali do otroctva v Egypte. Nakoniec sa celá rodina stretla na egyptskej pôde, kde sa
odvíja druhá kniha s hebrejským názvom Šemot („mená“). V nej zaznamenané udalosti sú
z hľadiska izraelských dejín zásadné. Na jej začiatku sa z dvanástich Jákobových synov stal
v Egypte veľký národ, ktorý postupne upadol do otroctva. Faraón sa hrozil ich počtu a dal
všetky novorodeniatka mužského rodu utopiť v Níle. Jedno z detí z kmeňa Lévy, poslané
po rieke v rákosovom košíku, našla faraónova dcéra a ujala sa ho. Dostalo meno Mojžiš.
V dospelom veku bol svedkom ubitia hebrejského otroka dozorcom, ktorého vzápätí
zabil a utiekol do púšte. V nej, pri hore Chóreb („Božia hora“), známej aj pod menom Sinaj,
poznal v podobe horiaceho kra Boha, ktorý mu zjavil svoje meno JHVH, teda „Som, ktorý
som“. Prikázal mu vyviesť izraelský ľud z Egypta. Na odporujúceho faraóna a na Egypt
musel Boh zoslať desať rán, aby ľud prepustil. Nakoniec Mojžiš priviedol národ pod horu
Chóreb, na ktorú vystúpil. Tu mu Boh zjavil zákon, Desatoro, ktorým sa židia riadia dodnes.
Osobnosť Mojžiša je ústrednou postavou druhej až piatej knihy Pentateuchu. Na jeho
konci je z hebrejských otrokov sformovaný národ. Putovanie púšťou je v židovskej tradícii
vnímané ako druhé zrodenie národa a náboženstva. Archa zmluvy s dvoma doskami
zákonov uložená vo svätostánku sprevádzala odvtedy Izraelitov na ich cestách. Putovanie
si dodnes židia pripomínajú počas jarného sviatku Pesach a sederovej večere, keď jedia
nekvasené chleby (macesy) a jedlá pripomínajúce život v Egypte a putovanie po púšti.
Počas Sukotu (Sviatok stánkov) si stavajú obydlia z vetví a spia pod holým nebom, na
pripomenutie života pod stanmi počas štyridsiatich rokov, ktoré strávili na púšti. Mojžišovi
však nebolo nikdy dopriate vstúpiť do kanaánskej krajiny. Na sklonku života už značne
starý odovzdal plné znenie zákonov. Tento druhý, prepracovanejší zákonník sa nachádza
v poslednej z piatich kníh Tóry Devarím („Slová“). Latinský výraz Deuteronómium („druhý
zákon“) je len nepresným, ale nie nevhodným prekladom hebrejského textu, ktorý sa číta
ako „odpis tohto zákona“. Za vodcu Izraelitov určil Mojžiš Jozua, syna Núnovho. Potom
vystúpil na horu Nebó a vo veku 120 rokov zomrel.

Obdobie praotcov
Abram pochádzal z mesta Ur v Mezopotámii, usadil sa aj s rodinou v meste Cháran. Tu sa
mu zjavil Boh a prikázal mu odísť na miesta, ktoré mu ukáže. Sľúbil mu tiež, že z jeho rodu
vznikne veľký národ. Abram sa spolu s manželkou Sárou a synovcom Lotom podujal na
cestu do Kanaánu. Boh mu na ceste postupne odhalil svoje úmysly, sľúbil Abramovi a jeho
potomkom všetky krajiny od Egyptskej rieky až po Eufrat. Vyvolenosť židovského národa
sa spomína ako Boží zámer. Pre židov neznamená povyšovanie sa nad ostatné národy,
ale záväzok dodržiavania 613 micvot (prikázaní) sformulovaných v Tóre. Boh mu zároveň
zmenil meno na Abrahám, otec národov. Tri monoteistické náboženstvá judaizmus,
kresťanstvo a islam považujú Abraháma za praotca svojej viery. Z jeho „semena“ mali
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Biblický príbeh pokračuje knihou Jozue o vojenskej výprave do Kanaánu, ktorá opisuje
víťazstvo Izraelitov nad jeho panovníkmi a obyvateľmi. Príbehy popisujúce pád Jericha,
vypálenie Chasóru, zastavenie slnka pri Gibeóne sú však, rovnako ako najranejšie dejiny
či príbeh o putovaní púšťou, archeologicky ťažko doložiteľné. Na druhej strane, najstarší
mimobiblický doklad o existencii Izraela pochádza z 13. storočia pred n. l. Na stéle faraóna
Merenptaha sa nachádza zmienka o vyhladení tohto ľudu, aj keď dnes nevieme určiť, čo
sa chápalo pod pojmom Izrael. Dnešné výskumy zároveň predpokladajú, že sa izraelská
kultúra sformovala na území Kanaánu z pôvodného obyvateľstva. Je však isté, že niektoré
skupiny sa prisťahovali z Egypta a pravdepodobne priniesli so sebou kult Jahveho
a egyptské ústne tradície, ktoré sa dostali do príbehov o patriarchoch.
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Obdobie prvého chrámu

Babylonský exil

Podobne ako príbehy o patriarchoch, ani príbehy o sudcoch a prvých kráľoch Saulovi,
Davidovi a Šalamúnovi (11. – 10. storočie pred n. l.), ktorý podľa tradície postavil prvý
chrám, sa nedajú doložiť archeologickými ani mimobiblickými prameňmi. Dôkazy
nemáme ani pre existenciu spojeného kráľovstva, ktoré sa malo rozpadnúť na severný
Izrael a južné Judsko po smrti kráľa Šalamúna. Prvá mimobiblická zmienka o „dome
Dávidovom“, pochádzajúca až z 9. storočia pred n. l., hovorí o silnejúcom Izraelskom
kráľovstve na severe. V roku 722 pred n. l. bolo zničené a od tohto dátumu už existovalo iba
riedko osídlené Judské kráľovstvo na juhu, do ktorého sa prisťahovali utečenci zo severu.
Na začiatku 7. storočia pred n. l. sa začalo rozvíjať spolu s hlavným mestom Jeruzalemom.
Tu, v Šalamúnovom chráme, bola podľa tradície vo svätyni uložená archa zmluvy s dvomi
doskami zákona. Vzmáhajúce sa kráľovstvo sa vzápätí stalo vazalom asýrskej ríše, z područia
ktorej sa vymanilo až na konci storočia. Svoj „zlatý vek“ zažívalo za kráľa Joziáša (639 –
609 pred n. l.). Ten sa snažil zreformovať kult Jahveho v Jeruzaleme. Severné kráľovstvo
bolo vyhlásené za bezbožné, pretože sa tam uctieval aj kult Baala. Na strane druhej,
proroci Ozeáš či Jeremiáš upozorňovali na uctievanie bohov iných národov aj v Judskom
kráľovstve a v samotnom Jeruzaleme. V roku 622 pred n. l. sa pri oprave Šalamúnovho
chrámu našli zvitky Knihy zákona, ktorá predstavuje staršiu verziu Deuteronómia. Táto
„náhodne“ nájdená piata kniha Mojžišova je podložená jeho autoritou. Ako jediná
z kníh Pentateuchu obsahuje základy biblického monoteizmu s výhradným uctievaním
Jahveho v Šalamúnovom chráme v Jeruzaleme či zákaz jeho zobrazovania v akejkoľvek
podobe. Tiež precízne vypracované predpisy pre biblické sviatky, rôzne sociálne zákony
ako ochrana chudobných a slabých, morálne a etické pravidlá, prepustenie otrokov po
šiestich rokoch či lásku k blížnemu, alebo povinnosť odpočinku jeden deň v týždni. Tieto
zásady sú súčasťou života aj v súčasných moderných spoločnostiach. Joziášova reforma
vyvrcholila celonárodnou oslavou Pesachu, kde sa Izraeliti zaviazali dodržiavať Zákon.
Nevieme, ako dlho sa reforma praktizovala. Kráľ Joziáš bol v roku 609 pred n. l. zabitý.
Jeho potomkovia sa museli brániť rozpínajúcej sa Babylonskej ríši. V roku 597 pred n. l. bol
kráľ Jojakín odvlečený babylonským kráľom Nabukadnesarom II. aj so svojím dvorom do
babylonského exilu. Chrám a palác boli vyplienené. Babylončanmi dosadený strýc Sidkijáš
sa snažil zbaviť nadvlády, bol však oslepený a jeho synovia zavraždení. V roku 587 pred n.
l. (9. ava) bol Babylončanmi zborený Šalamúnov chrám, poklad vylúpený a obyvateľstvo
Judey odvlečené do Babylonie. Judské kráľovstvo a Jeruzalem boli zničené, Dávidova
kráľovská dynastia dospela ku koncu.

V Babylonii si židia vytvorili novú identitu a duchovné elity začali zoraďovať, dopĺňať
a upravovať texty Pentateuchu, až kým niekedy okolo roku 400 pred n. l. nedospeli
k jeho konečnej podobe. Príbehy o vyhnaní prvých ľudí z raja, o praotcoch či úteku
z Egypta, putovaní sinajskou púšťou a návrate do zasľúbenej zeme, mali v exile silné
opodstatnenie a dávali nádej do budúcnosti. Zničenie Šalamúnovho chrámu a exil
sa v židovskej tradícii neinterpretuje ako porážka Jahveho bohmi iných národov.
Je trestom za odpadlíctvo židovského národa k vlastnému Bohu. V exile sa začal
presadzovať výlučne monoteistický kult, vznikol nový spôsob bohoslužby, ku ktorej
sa pridala kolektívna modlitba v synagóge smerom k Jeruzalemu, aj keď zatiaľ iba
v diaspóre. Dôležitá bola pravidelnosť. Dôraz sa začínal klásť na individuálnu modlitbu
a štúdium Tóry, na dodržiavanie šabatu a obriezky, ku ktorej pribudol liturgický obrad.
Zmenilo sa aj usporiadanie spoločnosti – kňazi, dovtedy kráľovi úradníci, sa stali
rozhodujúcou sociálnou skupinou. Najvyšší veľkňaz odvodzoval svoj pôvod od Árona,
Mojžišovho brata. Veľkňazi boli zároveň najdôležitejšími predstaviteľmi rodiacej sa
novej teokracie.

38

Obdobie II. chrámu
Po podmanení Babylonskej ríše perzským kráľom Kýrom sa v roku 538 pred n. l. mohli židia
vrátiť do Judey. Prvá skupina mala poverenie od Kýra obnoviť Judsko a začať so stavbou
nového chrámu. Údajne niesla aj chrámové poklady, archa zmluvy ani kamenné dosky
so zákonom už medzi nimi neboli. Postupne prichádzali ešte ďalšie tri skupiny, vedené
duchovnými elitami. Veľká časť židov však už ostala žiť v babylonskej diaspóre. Druhý
chrám zasvätili v roku 515 pred n. l. Bol jediným centrom kultu Jahveho a uplatňoval sa
tu deuteronomický zákon. Najvýraznejšie osobnosti Ezdráš a Nehemiáš sa angažovali za
presadenie sociálneho zákonodarstva a vymedzili jasné hranice medzi židmi a ostatnými
národmi.
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Počas perzského obdobia boli kanonizované najdôležitejšie časti hebrejskej Biblie – Tóra
(Päť kníh Mojžišových). Postupne k nej pribúdali ďalšie knihy. Pre veriacich židov je Božím
slovom text, ktorý bol stanovený na začiatku 2. storočia n. l. Obsahuje dvadsaťštyri kníh
a žiadna zmena v ich význame neprichádza do úvahy. V hebrejčine sa označuje TaNaCh
– podľa začiatočných písmen hebrejských výrazov jednotlivých častí: Tora – Nevi‘im –
Ketuvim. O presné dochovanie tohto textu sa zaslúžili tzv. mazoreti, židovskí učenci, ktorí
ho medzi 8. a 10. storočím n. l. doplnili o samohlásky a vokalizačné znamienka, aby pri
jeho čítaní nedochádzalo k chybám.
V gréckom období (323 – 31 pred n. l.), ktoré ukončilo až nástup Rímskej ríše, mali židia
v Judei ponechanú náboženskú a správnu autonómiu. Správa Jeruzalema bola zverená
veľkňazovi. Kultúra helenizmu prenikala spolu s Grékmi aj do Judey a mnohí židia prijímali
ich spôsob života a jazyk. Počas 3. storočia pred n. l. bol na žiadosť panovníka Ptolemaia
II. urobený preklad hebrejskej Biblie do gréčtiny, známy ako Septuaginta. Uložili ho do
Alexandrijskej knižnice v Egypte. Podľa židovskej tradície sa na jeho preklade podieľalo
sedemdesiatdva židovských učencov. Tak sa znalosť judaizmu rozšírila aj medzi helénsku
spoločnosť od Európy až po Malú Áziu.

spojiť túto rolu s modernou helenistickou vládou. Jeho nasledovníci si nedokázali udržať
podporu ľudu a Judeu nakoniec spravovali rímski miestodržitelia.
Už v dobe makabejského povstania sa začali formovať rôzne skupiny, ktoré postupne
štiepili židovskú spoločnosť. Aristokratickú kňazskú vrstvu reprezentovali saduceji
(odvodzovali sa už od spomínaného kňaza Sádoka). Zotrvávali na doslovnom výklade iba
písanej Tóry a odmietali jej ústnu podobu. Naproti tomu farizeji tvrdili, že samotná písaná
Tóra nemôže obsiahnuť zložitosť života v novej dobe, preto jej výklad prispôsobovali
vtedajším požiadavkám doby a presadzovali ústnu Tóru, ktorú podľa tradície dostal
Mojžiš na vrchu Sinaj spolu s jej písanou podobou. Farizeji prebrali z helenizmu aj učenie
o nesmrteľnosti duše, ktoré saduceji pravdepodobne odmietali. Po páde chrámu práve
oni uchovali a transformovali judaizmus na nové podmienky.
Ďalšou heterogénnou skupinou boli eséni, ku ktorým pravdepodobne patrila aj
kumránska sekta pri Mŕtvom mori, z prostredia ktorej sa dochovali vzácne zvitky
náboženských textov. Bol to smer vzdialený od chrámového kultu, žijúci oddelene od
sveta v zoskupeniach podobajúcich sa kláštornému životu, v chudobe a bez žien. Inými
sektami boli židokresťania či bojovní zelóti a sikariovia.

Makabejské povstanie
Zničenie II. chrámu
Vzájomnú toleranciu narušil až Antiochos IV. Epifanes, ktorý zasiahol do židovskej
náboženskej autonómie a vyvolal občiansku vojnu, známu ako makabejské povstanie
(166 – 164 pred n. l.). Viedol ho Júda Makabejský („Kladivo“). V roku 164 pred n. l. sa
Makabejcom podarilo dobyť Jeruzalem. Židovská legenda hovorí, že v znesvätenom
chráme našli olej do lampy pre večné svetlo iba na jeden deň, na výrobu nového bolo
však treba osem dní. Svetlo však vydržalo horieť celý čas, kým nevyrobili nový olej. Na
pamiatku tejto udalosti židia na celom svete oslavujú 25. kisleva (v decembri) Sviatok
svetiel – Chanuku. Počas ôsmich dní zapaľujú o jednu sviečku naviac na deväťramennom
chanukovom svietniku – chanukii (deviata sviečka je šames – sluha, ktorou sa zapaľujú
ostatné). Každý deň musia zjesť kúsok jedla vypraženého v oleji. Hasmonejovci, ako
sa nazývali, po vyše štyroch storočiach obnovili nezávislé židovské kráľovstvo na 111
rokov (142 – 31 pred n. l.). Ich cieľom bol návrat k rigoróznemu judaizmu očistenému od
helénskych vplyvov, ale postupne im podľahli aj oni, čím sa vzďaľovali od podpory ľudu.
Navyše porušili tradíciu sádokovskej línie veľkňazov (siahala až do obdobia vlády kráľov
Dávida a Šalamúna) a tento úrad vykonávali vo svojej rodovej línii. Nakoniec si pohnevali
viaceré skupiny v židovskej spoločnosti porušovaním Zákona a vyvolali občiansku
vojnu (90 – 85 pred n. l.). Tá oslabila krajinu a umožnila príchod Rimanov, ktorí Judeu
s krátkymi prerušeniami ovládali ďalších sedemsto rokov. Za panovania kráľa Herodesa
Veľkého (40 – 4 pred n. l.), ktorý tu vládol s podporou rímskeho senátu, bol z jeho peňazí
prestavaný a zmodernizovaný chrám. Kráľovým cieľom bolo pritiahnuť do Jeruzalema
aj židov z diaspóry, ale chrám priťahoval aj cudzincov, ktorí tu prinášali obety. Napriek
svojej neobľúbenosti u židov bol Herodes posledným veľkým židovským kráľom, snažil sa
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Rimania boli spočiatku ohľaduplní k židovským tradíciám, akceptovali zákaz vstupu
inovercom do chrámu, nevnucovali židom cisárov kult, Judea mala dokonca vlastné
mince bez cisárovej podobizne. Rešpektovali jej zákonodarnú a náboženskú autonómiu,
ktorú vykonával Sanhedrin (zhromaždenie), zložený zo sedemdesiatich starších. Na
začiatku 1. storočia n. l. sa vzťahy medzi Rimanmi a židmi zhoršovali. Napätejšie vzťahy
v židovskej spoločnosti, zbedačenie obyvateľstva po ukončení rekonštrukčných prác
na chráme, neúroda, chýbajúca autorita kráľa a rímska správa, ktorú židia obviňovali
zo zhoršenia pomerov, vyvolávala viaceré povstania. V roku 66 prerástla verejná vzbura
proti Rímu do občianskej vojny, v ktorej bol zavraždený veľkňaz. V nej bojovali židia proti
Grékom a židovské skupiny proti sebe. V roku 70 (opäť 9. ava) padol Jeruzalem do rúk
generála Tita. Chrám bol vypálený, poklad ulúpený a kňazi zabití. Poslední vzbúrenci
vzdorovali Rimanom do roku 74 v pevnosti Masada, kde si nakoniec vzali život. Vypálenie
druhého chrámu znamenalo pre židov zásadný medzník. Prišli o hlavnú svätyňu, mali
zakázané opäť ju postaviť. Daň pol šekelu museli platiť na chrám Jupitera Capitolina
v Ríme. Sanhedrin bol rozpustený, kňazské elity saducejov, sikariov a zelótov spolu s asi
tretinou obyvateľstva vyhladili. Jeruzalem bol zničený. Duchovnú funkciu v spoločnosti
prebrali farizeji.
V rokoch 132 – 135 vypuklo ďalšie veľké povstanie proti Rímu vedené Šimonom bar
Kochbom. Napriek ťažkým stratám ho Rimania nakoniec potlačili. Pre židov bolo však
ničivejšie. Boli vyhnaní z Jeruzalema, na troskách ktorého bolo vybudované mesto
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Konflikt medzi grécko-rímskou spoločnosťou a židmi vychádzal predovšetkým
z kultúrnych nedorozumení. Židovský monoteizmus uznávajúci jediného neviditeľného
Boha bol pre grécko-rímsky synkretizmus, ktorý nemal problém priberať a uctievať
mnohých bohov, nepochopiteľný. Ostatné národy boli zároveň pre židov heretické,
obetujúce viacerým bohom a stavajúce im modly. Ďalšie kultúrne a náboženské
odlišnosti ako napríklad obriezku, Gréci považovali za kastráciu. Nechápali prísne
stravovacie pravidlá kašrutu (súbor náboženských predpisov vzťahujúci sa na prípravu
a konzumáciu jedla), pre striktné dodržiavanie sobotného pokoja považovali židov za
lenivých. Prekážala im súdržnosť židovských komunít aj ich vydeľovanie sa od okolia
spôsobené práve mnohými príkazmi, ktoré museli dodržiavať. Židia mali svoj štát, bohaté
dejiny a literatúru dávno pred tým, než sa vo svetle dejín objavili Gréci či Rimania, a preto
ťažko zvládali ich nadvládu. Židia používali gréčtinu, poznali grécku či rímsku literatúru,
kultúru, pričom Gréci si hebrejčinu či aramejčinu neosvojili a nepoznali ich diela. Napriek
mnohým nedorozumeniam mnohí židom prejavovali náklonnosť a dokonca konvertovali
na judaizmus.

Rabíni museli zároveň prispôsobiť judaizmus na nové podmienky. Dôležité bolo preniesť
kult, ktorý bol naviazaný na chrám, do každodenného života židov. Obety vykonávané
v chráme sa preniesli do formy modlitieb. Veľký dôraz sa začal klásť na štúdium Tóry
a neskoršej rabínskej literatúry, očisťujúcich a stravovacích predpisov v každodennom
živote, kalendárne sviatky a obrady životného cyklu v zmysle „Utvor z domu a tvojho
stola chrám“. Význam nadobúdali aj synagógy. Prebiehali v nich pravidelné bohoslužby
dostávajúce pevnú štruktúru, pri ktorých sa v určené dni čítalo zo zvitku Tóry (zvitok
musí byť vyrobený z kože rituálne čistého zvieraťa, písaný špeciálnym atramentom
a školeným pisárom – soferom). Počas roka sa v Babylonii predčítalo všetkých 54 parašot
(oddielov) Tóry, v Palestíne trval tento proces tri roky. Synagógy slúžili aj ako škola či
miesto stretávania komunity. Neoddeliteľnou súčasťou židovských obcí bola aj mikve,
kúpeľ určený na rituálnu očistu (na tento účel môže slúžiť aj prírodná tečúca voda).
Rabínske osobnosti, pôsobiace v akadémiách v Palestíne a Babylonii, vydávali zároveň
takanot, ktoré upravovali judaizmus na podmienky po páde chrámu, nemajúce oporu
v hebrejskej Biblii. V Palestíne sídlil patriarcha, ktorého rešpektovali židia na tomto
území. Najvýznamnejším bol Jehuda ben Nási. Vyššie postavenie mal však exilarcha
sídliaci v Babylonii, nazývaný aj reš galuta – hlava diaspóry. Svoj pôvod odvodzoval od
kráľa Jojakína, z čias babylonského zajatia. Rešpektovala ho aj perzská vláda. Jeho úrad
pretrval do 11. storočia, kým v Palestíne iba do 5. storočia.

RABÍNSKY JUDAIZMUS

Talmud

Židovská tradícia hovorí, že farizejského rabína Jóchanana ben Zakaja v roku 70
zachránili jeho žiaci tak, že ho vyniesli z horiaceho Jeruzalema v rakve. S povolením cisára
Vespaziána sa vybral do Javne vybudovať akadémiu, ktorá by uchovala judaizmus pre
ďalšie pokolenia. Táto legenda hovorí o jednej z foriem prežitia judaizmu a židovského
národa. Židia však už podobnú katastrofu zažili – aj v babylonskom zajatí museli judaizmus
prispôsobiť novým podmienkam.

Počas 1. a 2. storočia začali rabíni spisovať ústnu Tóru nazývanú Mišna („opakovanie,
výuka“), ktorú okolo roku 200 zredigoval v Palestíne rabi Jehuda ha-Nasi. Jej obsahom je
halacha (náboženské právo). V šiestich oddieloch sa venuje daňovému a sociálnemu právu,
pravidlám sviatkov, rodinnému, civilnému a trestnému právu, obetným a stravovacím
predpisom a nakoniec pravidlám rituálnej čistoty. Počas ďalších storočí k nej pribudla
Gemara („dodatok“), komentár či doplnenie Mišny z pera rôznych rabínov. Mišna spolu
s Gemarou tvorí Talmud. Existujú dve obsiahle verzie Talmudu – Jeruzalemský (Jerušalmi),
dokončený v 5. storočí, a prepracovanejší Babylonský (Bavli), ukončený o storočie neskôr.
Zahŕňa všetky aspekty života židov, rozvíja logické myslenie, argumentáciu. Spolu
s Tórou tvorí základné východisko pre praktizovanie rabínskeho judaizmu. Štúdium Tóry
a Talmudu, jeho komentárov či ďalšej rabínskej literatúry je celoživotnou povinnosťou
každého veriaceho žida.

Aelina Capitolina. Do Jeruzalema mohli vstúpiť raz do roka na výročie 9. ava a modliť
sa pri zvyškoch chrámu (Múr nárekov). Judea bola premenovaná na Syriu Palestinu.
Zdecimovaní židia v nej tvorili iba jednu tretinu obyvateľstva.

Titul rabi, rav, raban (môj učiteľ, môj pán) sa objavil až po páde chrámu. Rabíni šírili
pôvodne myšlienky farizejov. Ich poslanie sa dodnes spája so štúdiom a výkladom
Zákona, sú jeho znalcami a komentátormi. Nemožno si ich zamieňať s kňazmi, nie sú
prostredníkmi medzi Bohom a človekom. Pôsobia ako učitelia, poradcovia v otázkach
každodenného života, môžu mať na starosti duchovné vedenie komunity, v Izraeli
pôsobia aj ako sudcovia náboženského práva. Formu, ktorú má judaizmus dodnes, mu
dala práve táto skupina židovských učencov, podľa ktorej sa judaizmus po páde chrámu
nazýva rabínskym.
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V islamskych krajinách – stredovek

V kresťanských krajinách – stredovek

Po páde chrámu už žila väčšina židov v diaspóre. Veľká komunita pôsobila ešte od
čias babylonského zajatia v Babylonii, rozšírila sa aj do Mezopotámie. Po 7. storočí
žila v krajinách väčšinou ovládaných islamom. Islam nikdy nezastával zvláštny postoj
ku židovskej či kresťanskej komunite nachádzajúcej sa na jeho území. Predstavitelia
monoteistických náboženstiev mali štatút chránencov (dhimmí), za ktorý platili daň. Boli
vnímaní ako „ľud knihy“ a až na niekoľko krátkych období tolerovaní, aj keď museli viac či
menej dodržiavať určité rozlišovacie znaky od moslimského obyvateľstva. Plnohodnotné
postavenie v spoločnosti však mal iba moslim. V Abbásovskom kalifáte, v Bagdade,
existovala bohatá židovská štvrť, ktorá sa podieľala na prosperite mesta. Židia ovládali
jazyk učencov, arabčinu, podporovali židovské akadémie. V 12. storočí tu žilo okolo 40 000
židov, bolo tu 28 synagóg a asi 10 akadémií. V niekoľkých európskych mestách žilo v tom
čase len niekoľko sto židov. Rovnako sa rozvíjali aj vo fátimovskom a ajjúbovskom Egypte.
V ummajovskom Španielsku sa komunity rozrastali v mestách Granada, Córdoba, Toledo,
Sevilla a iných. Podobne ako na východe, aj tu boli plne integrovaní do hospodárskeho
a kultúrneho života. Na Pyrenejskom polostrove postupne vznikala kultúra, ktorú dnes
poznáme ako sefardský judaizmus (Sefard – Španielsko), so svojim vlastným dialektom
(ladino) a kultúrnymi špecifikami.

V kresťanskej Európe zaujímala cirkev voči židom podstatne napätejší postoj. Kresťanstvo
sa stalo vládnucou silou až v 4. storočí, keď ho rímsky cisár Konštantín Veľký (312 – 337)
zrovnoprávnil s ostatnými náboženstvami (a spolu s ním aj judaizmus) a v roku 380
cisár Theodosius I. (379 – 395) vyhlásil za štátne. Konštantín zároveň zavádzal opatrenia
proti konvertitom (prozelytom) na judaizmus. V roku 325 na cirkevnom koncile v Nikaji
bol vynesený zákaz sláviť Pesach v čase kresťanskej Veľkej noci, obrezávať a vlastniť
nežidovských otrokov – cieľom bolo obmedziť konverzie. Jeho nasledovníci zakazovali
uzatvárať miešané manželstvá a konverzia kresťana k judaizmu bola prísne trestaná.
Dozeralo sa aj na to, aby nezastávali vysoké posty v štátnej správe. V 6. storočí boli tieto
zákazy kodifikované aj v Justiniánovom kódexe.

Cez lingvistické štúdium arabčiny sa židia začali zaoberať analýzou biblického textu,
vznikali tu systematické práce z oblasti náboženského myslenia a pôsobili mnohí
významní židovskí učenci (napr. Saadja Gaon, Abraham ibn Daud, Jehuda ha-Levi).
Maimonides (rabi Moše ben Maimon, 1135 – 1204), jedna z najväčších osobností,
pochádzal z Córdoby. Svoj život prežil vo Fustate, kam ako dospievajúci utiekol spolu
s rodinou pred fanatickými Almorávidmi a Almohadmi, ktorí na prelome 11. a 12. storočia
dobyli Maroko a južné Španielsko. Okrem zásadných diel, ktoré sa v ješivách (rabínske
učilište) študujú dodnes ako Komentáre k Mišne, kde zracionalizoval a zredukoval
gemaru, Sprievodcu zblúdilých (biblický text možno chápať v rovine doslovnej – tú
pochopí každý, alebo alegorickej, ktorú pozná iba vzdelaný čitateľ) či Mišne Tóra (súhrn
rabínskej halachy), spísal trinásť článkov viery (dogiem). Tie sú do súčasnosti záväzné
pre ortodoxný judaizmus.
Od 13. storočia sa islamsky svet ocitol pod tlakom kresťanstva zo západu a Mongolov
z východu. Spoločenská a ekonomická situácia sa zmenila a tým aj stupeň tolerancie
voči menšinovým náboženstvám. V Egypte museli židia nosiť odlišný odev a za vlády
mamelukov boli proti náboženským menšinám uplatňované zákony. Došlo aj na fyzické
masakrovanie židovskej menšiny na území Iraku v 13. storočí či vo Feze v 15. storočí.
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Islam si bol vedomý monoteistických tradícií judaizmu a kresťanstva, vytvoril však
novú náboženskú víziu a prehlásil sa za ich nástupcu. Neprebral knihy monoteistických
náboženstiev, ale vytvoril si vlastnú svätú knihu – Korán. Kresťanstvo sa naopak sformovalo
priamo z judaizmu, prebralo jeho knihu – Starý zákon, reinterpretovalo ju a spojilo
s Novým zákonom. A vyhlásilo sa za jeho pokračovateľa. Vzťah kresťanstva k judaizmu bol
preto značne ambivalentný. Na jednej strane si uvedomovalo svoj pôvod v judaizme, na
strane druhej, aby sa odlíšilo, zdôrazňovalo pravdivosť názorov kresťanov a omyly židov.
Tí si vraj nepresne vyložili Boží zámer a mesiášovu misiu, mylne interpretovali Tanach.
Jeho pravý význam pochopili len kresťania, ich nasledovníci, a preto židia stratili poslanie
vyvoleného národa. Počas 4. a 5. storočia cirkevní otcovia, napr. sv. Hieroným a sv. Augustín,
formulovali postoj kresťanstva k judaizmu. Židia mali žiť v chudobe a na pokraji kresťanskej
spoločnosti z teologických dôvodov – dosvedčovali autenticitu Starého zákona. Ich
ponížené postavenie slúžilo ako dôkaz pravdivosti kresťanstva, ich vyhnanstvo (galut),
strata Jeruzalema a vlasti boli Božím trestom. Kresťania ich nemali zabíjať, po naplnení
času mali sami spoznať pravdu a prijať nápravu konverziou na kresťanstvo.
Do roku 1000 žilo v Európe pomerne málo židov a súžitie s kresťanmi bolo bez komplikácií.
Najstaršie enklávy pochádzali z prelomu 1. a 2. storočia, keď prichádzali predovšetkým na
južné územia (na juh Francúzska, Talianska, Sicíliu) spolu s rímskymi légiami. V 11. storočí
sa ich počty začali rozširovať a malé obce (kehila) osídľovali aj západnú, neskôr sčasti
severnú a východnú Európu. Významné komunity sídlili v severnom Francúzsku a Porýní
v mestách Troyes, Mainz, Worms, Speyer, Kolín, Trier. Tu sa, podobne ako na Pyrenejskom
polostrove, začal formovať špecifický aškenázsky (nemecký) judaizmus. Židia boli vítaní,
prinášali hospodársky rozvoj a znalosti, boli dobrými daňovými poplatníkmi. Jednotlivé
komunity dostávali privilégiá, ktoré sa mohli rozšíriť na celé židovské obce. Tolerantné
obdobie narušilo vyhlásenie križiackych výprav (1096 – 1291). Židia, vnímaní ako
„neveriaci“, zodpovední za existenciu Božieho hrobu v Jeruzaleme, boli vraždení alebo
nútení ku konverzii už počas prechodu niektorých fanatických križiackych skupín cez
Európu do Palestíny. Aj keď mali mnohých mocných ochrancov, vrátane kráľov či pápežov,

45

v Európe ich viditeľne ubudlo. Od tohto obdobia sa začali modliť aramejskú modlitbu
Kadiš za svojich zosnulých a každý rok si pripomínať výročie ich úmrtia (jarcajt).
Právne postavenie židov v stredovekej Európe bolo dôležitou súčasťou života židovských
komunít. Umožňovalo im praktizovať vlastné náboženstvo a zákony v kresťanskom svete,
obchodovať, stanovovalo výšku daní a poplatkov, ktoré boli vyššie než u kresťanov.
Väčšinou podliehali priamo cisárovi alebo kráľovi, siahnutie na ich majetok a život
znamenalo siahnuť na majetok kráľa. Mnohé právne úpravy postupne znevýhodňovali
ich spoločenské postavenie, obmedzovali pôsobenie v remeslách a obchode. Na III.
lateránskom koncile bol prijatý kanonický zákaz požičiavať peniaze medzi kresťanmi
na úrok. Židia, majúci čoraz menej možností v hospodárskom živote, museli sa začať
živiť touto činnosťou. Boli vydaní na milosť svojich ochrancov, často sa uchyľujúcich
k odpusteniu dlhov a úrokov (napr. pre križiacke výpravy), zhabanie majetku pre potreby
kráľovskej pokladnice a následným vyhnaním z miest i krajín. Mnohí panovníci pod
tlakom cirkvi zakazovali židom venovať sa peňažníctvu. Na IV. lateránskom koncile (1215)
im bolo nariadené nosenie žltého terčíku na odeve, pretože nebol badateľný žiaden
rozdiel v reči, odeve a správaní sa židov a kresťanov, čo hovorí o ich adaptácii v rámci
stredovekej spoločnosti. Odlišovacie znamenie malo zároveň za úlohu zamedziť možnosť
intímnych stykov medzi židmi, saracénmi a kresťanmi. Ich postavenie sa opäť zhoršilo
zákazom určitých obchodných činností, vydelením remesiel (mäsiarstvo, obrábanie koží,
obuvníctvo, krajčírstvo – súviseli s príkazmi týkajúcimi sa stravovania a nosenia odevov
z určitých materiálov, neskôr k nim pribudla kníhtlač). Medicína bola jediná oblasť, ktorú
mohli študovať na stredovekých univerzitách (Padova). Už v skoršom období nemohli
vlastniť pôdu (vazal musel zložiť kráľovi kresťanskú prísahu), odteraz na nej nesmeli
pracovať ani vykonávať verejné funkcie. Koncil zároveň stanovil najvyššiu možnú výšku
úrokov za finančné pôžičky, ktoré boli pre ich malú návratnosť v podstate likvidačné.
Od 12. storočia boli židia vystavení šíreniu rôznych povier – napr. obvineniu z rituálnej
vraždy (1144 Norwich), ktoré sa šírilo z Británie do Francúzska, Nemecka a ďalších krajín.
V 13. storočí k nim pribudlo obvinenie zo zhanobenia hostie, o storočie neskôr boli vraj
zodpovední za šírenie moru. Aj keď sa ich v mnohých prípadoch zastávali svetské aj
cirkevné autority, boli vyháňaní z mnohých nemeckých miest. Od 12. storočia sa vytváral
démonický obraz židov aj v kresťanskom umení. Napriek tomu žili v Európe ďalej a po
vypätých obdobiach očakávali tolerantnejšie vzťahy.
V európskom stredoveku pôsobili ďalší významní učenci. V meste Mohuč žil rabín
Geršom ben Jehuda (960 – 1040), nazývaný aj Meor Hagola – Svetlo exilu. Okrem svojich
známych talmudických a halachických prác je pokladaný za iniciátora prijatia dvadsaťpäť
takanot na synode v Mohuči. Zhromaždenie židovských osobností zamestnávali otázky
rodinného práva – na skúšobnú dobu tisíc rokov zakázalo židom praktizovať polygamiu,
riešilo problémy spojené so švagrovským manželstvom a násilných konverzií, s rozvodom
musela súhlasiť aj manželka, ale tiež napr. uznalo povinnosť dodržiavania listového
tajomstva. Raši (rabi Šlomo ben Jischak 1040 – 1105), ďalšia, asi najznámejšia osobnosť,
viedol známu akadémiu vo francúzskom Troyes. Vytvoril komentáre k Tóre a dodnes
neprekonaný komentár k Babylonskému talmudu, ktorý je jeho súčasťou. Nachmanides
(rabi Moše ben Nachman, 1194 – 1270), tretia osobnosť, žil v Katalánsku, v kresťanskom
Španielsku. Pôsobil v období, keď sa kresťanská cirkev začala zaoberať Talmudom
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a jednotlivé židovské osobnosti boli vyzývané, aby pred zhromaždením kresťanských
znalcov obhajovali učenie judaizmu a Talmudu. Na barcelonskej „dišpute“ v roku 1263,
ktorej patrónom bol kráľ Jakub I. Aragónsky, rabi zvíťazil a napísal o tom správu. Aj keď mu
kráľ zaručil bezpečnosť, bol prenasledovaný cirkvou a nakoniec sa utiahol do Palestíny. 13.
storočie je všeobecne známe verejným pálením Talmudu a zakazovaním jeho používania,
pretože ho kresťanská cirkev považovala za prekážku konverzie židov ku kresťanstvu.
V prísne katolíckom Španielsku bol počas 14. storočia kresťanskými misionármi
vyvíjaný v synagógach silný tlak na konverziu židov. Mnohí pod tlakom prestúpili.
Títo „conversos“ (obrátení) dostali tie isté práva ako majoritné obyvateľstvo, pre ktoré
sa stali konkurenciou. Zároveň boli upodozrievaní, že sú tzv. skrytí židia. V roku 1481
bola preto zriadená inkvizícia, ktorá na základe udaní, často od susedov, usvedčovala
z kacírstva nielen židov, ale aj nepohodlných kresťanov. V roku 1492 dobyli manželia
Izabela Kastílska a Ferdinand Aragónsky poslednú moslimskú baštu na Pyrenejskom
polostrove, Granadu. V snahe vytvoriť jednotné kresťanské Španielsko a eliminovať
možnosť návratu „nových kresťanov“ k judaizmu, vydali edikt o vyhostení židov, pokiaľ
nekonvertujú. Okolo 150 000 židov utieklo do Portugalska, odkiaľ však museli v roku
1497 opäť odísť – väčšinou cez Gibraltár do Afriky a ďalej do Osmanskej ríše. Veľká časť
prijala krst a ostala v Španielsku.

Novovek
Vyhnanie židov zo Španielska vyvolalo ich veľkú migráciu aj v strednej a východnej Európe.
Nárast počtu židov v nemeckých krajinách vytváral nepriateľské ovzdušie u kresťanského
obyvateľstva. Počas 16. storočia boli vyháňaní a putovali ďalej na východ – do Uhorska,
Poľska a Ruska. Časť zo Sefardov sa usídlila na severe, v kalvínskom Holandsku, ktoré
k nim bolo podstatne tolerantnejšie.
Veľká skupina sa prisťahovala do Benátok, kde bola už v 10. storočí silná komunita.
Po príchode sefardských židov vyčlenilo mesto v roku 1516 priestor v starej štvrti
zlievačov železa („geto“), kde sa museli sústrediť. V roku 1555 bula pápeža Pavla IV.
nariaďovala židom žiť v oddelených štvrtiach, ktoré sa museli na noc zatvárať. Tak sa
geto rozšírilo do mnohých krajín Európy. Ich separácia, aj keď vynútená, im poskytovala
zvýšenú bezpečnosť a právnu istotu. Silná spoločenská kontrola v uzavretom priestore
umožňovala prísne dodržiavanie zákonov judaizmu, rozvoj židovskej kultúry, umenia,
školstva. V benátskom gete bola založená prvá hebrejská tlačiareň. Tu bol začiatkom
16. storočia vydaný Jeruzalemský a Babylonský talmud a ďalšie zásadné diela židovskej
literatúry, ktoré sa šírili medzi komunity do celého sveta.
Podstatná časť židov žila stále na východe. V roku 1453 padol Konštantínopol (Byzantská
ríša) do rúk Osmanskej ríše. Silnú židovskú komunitu, ktorej základy tu existovali ešte
z čias babylonského exilu, doplnili na sklonku 15. storočia Sefardi utekajúci zo Španielska.
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Po roku 1517, keď Osmani dobyli Palestínu, sa nápor židovského prisťahovalectva ešte
zvýšil. Do konca 17. storočia tu Sefardi tvorili dve tretiny židovského obyvateľstva. Židia
tu boli vítaní, sultán ich pokladal za hospodársky prínosných a za dobrých platcov daní.
Aj keď boli v postavení dhimmí, ustanovenia sa často porušovali. Osmanská ríša bol
multikultúrny štát, v ktorej si mnohé národy udržiavali svoju kultúrnu a náboženskú
špecifickosť, vrátane Sefardov. Tí si so sebou priniesli aj kabalistické knihy, ktoré vznikali
v písanej forme na európskom kontinente približne od 6. storočia (južné Taliansko, južné
Francúzsko, Španielsko). Centrum židovskej učenosti vzniklo v Safede (Galilea). Tu pôsobil
rabín Jozef Karo (1488 – 1575), najvýznamnejší kodifikátor židovského učenia. Jeho
zákonník Šulchan aruch (Prestretý stôl) je dodnes považovaný za základné dielo židovskej
náboženskej praxe na celom svete. Neskôr bol doplnený o aškenázsku prax v diele Mapa
(Obrus) od rabína Moše Isserlesa (Krakov). Tu pôsobil aj najvýznamnejší kabalista rabín
Jicchak Luria (1534 – 1572). Vytvoril nový mystický myšlienkový systém, luriánsku kabalu,
ktorá sa začala rýchlo šíriť tlačou.

Kabala a mesianistické hnutia
Pojem kabala („tradícia“) sa pôvodne vzťahoval na celé židovské učenie okrem Piatich
kníh Mojžišových. Židovská mystika je odnožou židovskej tradície, ktorá sa rozvinula
v rabínskom období. Kabalisti sa pokúšali nájsť novú cestu priblíženia sa k Bohu, vytvoriť
z viery živú a hmatateľnú skúsenosť. Opierali sa pritom o špecifické hodnoty judaizmu
– stvorenie, zjavenie a spásu. Toto učenie oslovovalo židov v 17. a 18. storočí na celom
svete, ktorí napäto očakávali spasenie a príchod Mesiáša. Aj preto dokázali podľahnúť
šabatiánskemu pseudomesiášskemu hnutiu a zjaveniu sa falošných „mesiášov“, ktorí
rozhýbali komunity v celej diaspóre a na Blízkom východe. Napriek otrasu zo sklamania
nasledovali ďalšie mystické hnutia, z ktorých je v súčasnosti najúspešnejší chasidizmus.
V Poľsku a v Litve mali židia vytvorené lepšie podmienky než v nemeckých krajinách.
Kým v západnej Európe ich už od 13. storočia vyháňali (1290 Veľká Británia; 1306, 1394
– Francúzsko; 1492 Španielsko, v 16. storočí nemecké mestá), tu bolo ich osídľovanie
podporované panovníkmi a šírenie povier (rituálna vražda a pod.) do 15. storočia
trestané. Tvorili prevažnú časť mestského obyvateľstva, živili sa obchodom, remeslom
a peňažníctvom. Obce boli autonómne, mali vlastnú súdnu právomoc či spoločné
zastúpenie pred štátnou správou. Židovská zbožnosť sa prejavovala v každodennom
živote. Komunikovali vlastným jazykom jidiš, ktorý si vytvorili z nemčiny, doplnenej
hebrejskými a slovanskými výrazmi.
Poľská šľachta ich poverovala správou svojich majetkov v Poľsku a neskôr, po pripojení
Ukrajiny (1569), sa usídľovali a spravovali jej majetky aj na tomto území. Ako vyberači
daní neboli obľúbení u roľníkov. V rokoch 1648 – 1649, v čase Tridsaťročnej vojny, pre
ktorú museli roľníci odovzdávať vysoké dane, nálady vyvrcholili do kozáckeho povstania
vedeného Bogdanom Chmelnickým. V národnostnej rovine predstavovalo odpor
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proti poľskému štátu, v náboženskej vzdor pravoslávnych ukrajinských roľníkov proti
rímskokatolíckej poľskej šľachte. V strede medzi nimi sa ocitli židia, prostredníci medzi
poľskou šľachtou, ktorú roľníci ani nepoznali. Kozáci a ukrajinskí sedliaci zrovnali so
zemou stovky židovských obcí a zmasakrovali ich obyvateľov. Výraz pogrom pochádza
práve z tohto prostredia. Veľa z nich emigrovalo späť do nemeckých krajín a Holandska,
niektorí na východ. Možno aj prežité utrpenie židov malo vplyv na rozvoj mesiášskych
hnutí v tomto priestore. Podolie, kde sa v 18. storočí zrodil chasidizmus, bolo zasiahnuté
povstaním Bogdana Chmelnického. Zároveň to bolo územie, kde sa šírili povery
a okultizmus. Tu pôsobil rabín Izrael ben Eliezer, známy ako Baal Šem Tov (Bešt – Pán
Dobrého Mena, 1698 – 1760). Bol ľudový mystik a liečiteľ. O jeho osobe kolovalo množstvo
legiend, ktoré neskôr spísal Martin Buber. Vytvoril nové mystické učenie, pričom kládol
dôraz na spiritualitu. Obyčajný človek, vrúcne sa modliaci, sa podľa neho k Bohu priblíži
viac než talmudický učenec. Modlitba spojená s extatickým tancom, alkoholom či inými
omamnými látkami bola pomocným prostriedkom na dosiahnutie tohto stavu. Proti
chasidom („zbožní“) sa vyslovili odporcovia (mitnagdim) zo strany rabínov, ktorých viedol
Eliah ben Šlomo Zalman známy ako Gaon z Viľna (1720 – 1797). Ten nad nimi vyslovil
dokonca kliatbu (cherem), pretože neštudujú Tóru, každý deň žijú ako sviatok, modlia
sa z falošných textov a robia pri tom krik. Pokračovatelia Bešta postupne ustupovali
z ľudovo-extatického poňatia chasidizmu, začali študovať Talmud a kabalu, prepojili
ho so židovskou učenosťou. Dnes má viacero smerov a je súčasťou „ultraortodoxného“
judaizmu.
Po pseudomesiášskych hnutiach sa rabíni snažili venovať ešte striktnejšie štúdiu
a vzdelávaniu. Poľsko bolo až do novoveku centrom tradičnej židovskej učenosti
a rabínskych vzdelávacích inštitúcií (ješiva), odkiaľ pochádzalo množstvo rabínov
pôsobiacich v západnej a strednej Európe.

Európske osvietenstvo a emancipácia
Európsky humanistickí a osvietenskí filozofi postupne zaujímali k židom pragmatický
postoj a diskutovali o ich začlenení do modernej spoločnosti. Na konci 17. storočia žiadal
John Lock vo svojom „Liste o tolerancii“ akceptovanie náboženských minorít v politickom
a spoločenskom živote krajín. Mnohé západné štáty sa opäť otvorili a umožnili ich
prisťahovanie (Británia, Francúzsko, silné komunity žili v Amsterdame, v Hamburgu).
V nemeckých krajinách ich niekoľko pôsobilo vo funkcii tzv. dvorného žida na dvore
kniežat či vládcov. Mali na starosti dodávateľskú a sprostredkovateľskú činnosť a aj
poskytovanie úverov. Boli rešpektovaní ako zástupcovia komunít, zakladatelia a mecenáši
vzdelanosti, hebrejských tlačiarní, židovských inštitúcií. Často žili mimo geta a prijímali
spôsob života kresťanskej spoločnosti. Ich postavenie bolo stále závislé na chlebodarcovi.
Napriek posunom v ich vnímaní mnohé krajiny voči nim stále uplatňovali reštriktívne
opatrenia (obmedzovanie pôrodnosti, uzatváranie manželských zväzkov, bohoslužby iba
v súkromí, život v gete a pod.).
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Nová ekonomická teória, merkantilizmus, podporovala hospodársky rozvoj krajín
a aktívny obchodný rast, zvýhodňovala prisťahovalectvo, pokiaľ znamenalo prínos pre
štát. Na židov sa začalo opäť hľadieť ako na užitočnú skupinu. V mnohých krajinách, vrátane
nemeckých, prevládala snaha o centrálne riadenie štátu. Ten sa postupne oddeľoval od
cirkvi a štát prestával tolerovať právnu autonómiu nezávislých náboženských skupín.
Tento postoj zároveň otvoril otázku ich zrovnoprávnenia s majoritným obyvateľstvom.
Proces trvajúci približne sto rokov prebiehal v západnej a strednej Európe od konca
18. storočia. V rodiacich sa moderných nacionálnych európskych štátoch už príslušnosť
k náboženským skupinám prestávala hrať rolu. Vlády vydávali zákony zakazujúce stíhať
náboženské priestupky (napr. odmietnutie praktizovania náboženstva, ktoré sa dovtedy
trestalo smrťou). Do popredia vystupovalo identifikovanie sa s národom. Myšlienky
európskych osvietencov sa dotýkali aj židovských vzdelancov. Nazývali sa maskilim
(osvietenci) a hnutie, ktoré sa snažilo o modernizáciu židovskej spoločnosti a ich
integráciu do majoritnej, haskala.

vznikla prvá reformovaná náboženská obec v Berlíne. Bohoslužby prebiehali v nemčine
a dokonca v nedeľu – liberálni židia sa chceli čo najviac prispôsobiť životu majoritnej
spoločnosti. Polemizovali s doslovným výkladom Tóry, pretože nezodpovedal
požiadavkám doby (stravovacie príkazy, zákaz práce počas šabatu a pod.) a neuznávali
božský pôvod rabínskej tradície (Talmud a jeho výklady). Viera v návrat Mesiáša sa
postupne vytrácala aj z ich modlitieb. Rabíni sa obliekali ako protestantskí duchovní
a bima (vyvýšené miesto, kde je umiestnený pult na predčítanie z Tóry) bola situovaná
vpredu, nie v strede ako v ortodoxných synagógach. Chlapci (13-roční) aj dievčatá
(12-ročné) spolu absolvovali obrad bar/bat micva (syn/dcéra príkazu), pri ktorom
prvýkrát predčítali pred zhromaždením zo zvitku Tóry. Stali sa tak nábožensky dospelí
a zodpovední za dodržiavanie micvot (náboženských príkazov). V ortodoxných
komunitách dievčatá nie sú volané k Tóre a počítané do minjanu (desať nábožensky
dospelých osôb potrebných ku konaniu verejnej bohoslužby). Liberálny judaizmus
akceptuje ženy aj ako rabínky.

V sedemdesiatych rokoch 18. storočia prenikla haskala do nemeckého prostredia. Jej
predstaviteľom bol Moses Mendelssohn (1729 – 1786), židovský filozof, ktorého uznávali
aj v nežidovských nemeckých akademických kruhoch. S podporou svojho priateľa,
nemeckého dramatika a spisovateľa Gottholda Ephraima Lessinga, začal vydávať svoje
filozofické diela. Snažil sa vysvetliť svoj postoj k judaizmu a objasniť jeho náboženské
špecifiká majoritnej spoločnosti. Stal sa hovorcom židov v nemeckých krajinách.
Uvedomoval si, že pokiaľ chcú žiť v majoritnej kultúre a mať rovnaké práva a povinnosti,
musia prijať jazyk krajiny, v ktorej žijú, a asimilovať sa. Praktizovanie judaizmu malo byť
čisto súkromnou záležitosťou. Aby sa tieto vízie mohli uskutočniť, presadzoval nutnosť
modernizácie judaizmu – prispôsobenie sa požiadavkám a možnostiam moderného sveta.
Postupne vznikali v Berlíne a v ďalších mestách moderné židovské školy, kde sa učili aj
svetské predmety, vrátane miestneho jazyka, ktorý sa začal používať aj pri bohoslužbách.
Dovtedy malo vzdelávanie čisto náboženský charakter a bolo určené predovšetkým pre
mužskú populáciu. Teraz ich navštevovali aj dievčatá. V rámci emancipačných zákonov,
ktoré prijímali jednotlivé štáty voči židovským komunitám, mohli mladí židia absolvovať
univerzitné vzdelanie. Otvárali sa pred nimi dovtedy neprístupné profesie. Emancipácia,
či „otvorenie geta“, ktoré znamenalo zrovnoprávnenie v hospodárskej, politickej
a náboženskej oblasti, boli dlhodobým procesom prebiehajúcim v mnohých krajinách
rôznou rýchlosťou (Francúzsko 1789 – 1831; Taliansko 1793 – 1870; Prusko 1812 – 1847,
Veľká Británia 1858; Rakúsko-Uhorsko 1781 – 1895).

Ortodoxný judaizmus považuje Tóru a jej zákony za večné a nemenné, rovnako ako
Talmud, halachu a ostatné diela vytvorené v súvislosti s nimi. Nikdy sa nepokúša
prispôsobiť judaizmus požiadavkám modernej doby a snaží sa aplikovať micvot aj
v najkomplikovanejších podmienkach. Rabíni študujú Talmud a jeho komentáre, spolu
so Šulchan aruch a ďalšími náboženskými prácami v ješivách. Nábožensky dospelí
muži majú povinnosť počas svojho života dodržiavať 613 micvot, ženy sú od tohto
záväzku oslobodené, pretože majú iný režim. Ich povinnosťou je starať sa o domácnosť,
manžela a deti, viesť ich od malička k náboženskej praxi, dodržiavať pravidlá kašrutu
v domácnosti. Okrem toho majú výsadu zapáliť v sobotu šabatovú sviecu a zarecitovať
modlitbu a spolu s manželom dodržiavať rodinnú/rituálnu čistotu (tahara ha mišpacha).
Aj keď menej ako muži, aj v minulosti boli vzdelávané viac než ich kresťanské susedky,
mnohé z nich študovali aj rabínske texty. Dnes je ich vzdelávanie samozrejmou súčasťou
každodenného života a ako sa hovorí, „ženy sú krk otáčajúci hlavou“. V súčasnosti sa
tento smer nazýva nepresne aj „ultraortodoxia“. Židia, ktorí sú jeho súčasťou, sami
seba nazývajú charedim („zbožní“). Žijú v niekoľkých komunitách na svete – napr. Mea
Šearim (Jeruzaleme), Bnej Brak (Tel Aviv), New Jersey (USA). Tvoria asi 5 – 10% svetovej
židovskej populácie.

Rôzne poňatia judaizmu
Zmeny v postavení židov a vplyv haskaly menili aj spôsob každodenného praktizovania
judaizmu, ktorý sa v 19. storočí rozčlenil na niekoľko smerov. V roku 1810 vznikla prvá
neologická/liberálna synagóga v Seesene, ktorá používala organ a spevácky zbor
(ortodoxný judaizmus ani jedno z toho nepripúšťa), kázne boli v nemčine. V roku 1869
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Modernú alternatívu k ortodoxnému judaizmu sa snažil vytvoriť Samson Rafael Hirsch
(1808 – 1888). Neo-ortodoxný („modern orthodox“) judaizmus skĺbil rabínsky judaizmus
s modernou západnou civilizáciou. Sekulárne vzdelanie vníma ako pozitívum. Tóra je
považovaná za nemennú a akékoľvek trecie plochy medzi ňou a modernou kultúrou
musia byť odfiltrované. Je rozšírený najmä v USA a v Izraeli.
Konzervatívny judaizmus tvorí kompromis medzi ortodoxným a liberálnym. Spája tradičný
judaizmus s moderným historicko-kritickým prístupom. Jeho vodcovská osobnosť, rabín
Zachariáš Frankel (1801 – 1875), sa postavil za zachovanie hebrejčiny pri bohoslužbách.
Akceptuje zjavenú autoritu Tóry a Talmudu, ale povoľuje drobné zmeny, ak neprotirečia
zákonu. V kašrute povoľuje malé úľavy, minjan akceptuje aj ženy, od sedemdesiatych
rokov 20. storočia aj ako rabínky.

51

Popri zmienených náboženských smeroch sa v deväťdesiatych rokoch 19. storočia
v západnej Európe vyprofiloval politický smer reprezentujúci židovský nacionalizmus,
ktorého duchovným otcom je Theodor Herzl (1860 – 1904). Má sekulárnu aj náboženskú
podobu. Vznikol ako reakcia na viaceré podnety – modernitu v rámci židovskej aj európskej
spoločnosti, jej sekularizáciu, potrebu zachovať židovské identity, antisemitizmus,
európsky nacionalizmus. Svoje ambície opäť obnoviť vlasť pre všetkých židov sa sionistom
podarilo naplniť až v roku 1948. Štát Izrael je sekulárnym štátom, ktorý však akceptuje
špecifiká židovskej náboženskej tradície v každodennom živote. Umožňuje praktizovať
pravidlá kašrutu, sláviť šabat, dodržiavať halachické zákony v rodinnom a osobnom živote,
sláviť židovské sviatky ako štátne. Dnes v Izraeli žije vyše sedem miliónov židov. Väčšia
časť je stále roztrúsená v diaspóre, predovšetkým v USA, menej v západnej, minimálne
v strednej a východnej Európe, čo je dôsledok druhej svetovej vojny a totalitných režimov.
Približne polovica z nich praktizuje judaizmus vo vyššie zmienených formách, zvyšnú časť
tvoria sekulárni židia.

Mgr. Ivica Bumová, PhD.
Katedra porovnávacej religionistiky
Filozofická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

JUDAIZMUS
averz / reverz
razené medaily v striebre, priemer 6 cm, 2015
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Budhizmus

BUDDHIZMUS

Buddhizmus bol historicky prvým svetovým náboženstvom – náboženstvom rozšíreným
za kultúrne hranice svojho vzniku. Polovica svetovej populácie žije v priestoroch, kde
buddhizmus zohráva alebo niekedy zohrával dominantnú náboženskú úlohu. Dnes má
asi 350 miliónov stúpencov, ktorí žijú predovšetkým v Ázii.

NÁUKA (DHARMA)
Odmietnutie duše a súčasne odmietnutie materializmu je slávnou buddhistickou
„strednou cestou“, najcharakteristickejším znakom buddhistickej náuky (Dhamma/
Dharma). Siddhártha Gautama, známy ako Buddha (doslova Prebudený), učil, že každý
z týchto extrémov bráni náboženskému životu. Prvý preto, lebo náuka o večnej duši
(atta/átman) vo svojich rozmanitých podobách vždy predpokladá existenciu niečoho
absolútneho, dokonalého, a preto nemenného, čo je práve kvôli týmto charakteristikám
celkom rezistentné voči akýmkoľvek náboženským aktom. Rovnaké dôsledky prináša
materializmus odmietajúci základný princíp indickej religiozity Buddhovho obdobia a to,
že človek sa rodí znova a znova v závislosti na svojich predchádzajúcich skutkoch (karma)
a cieľom náboženského života je vyslobodenie sa z tohto kolobehu znovuzrodení.
Buddha a po ňom tradícia buddhistických mysliteľov ponúkli množstvo argumentov
proti duši aj materializmu. Čo však bolo ponúknutou alternatívou?

BUDDHIZMUS
averz / reverz
razené medaily v zlate, priemer 6 cm, 2014

57

Buddhistická doktrína argumentuje, že nemožno oddeliť vec od nášho pohľadu na
ňu. Vonkajší svet je odrazom nás samých: keď si nasadíme ružové okuliare, svet sa
farebne zmení, ľudia vidia svet inak ako napríklad včely, hodnoty, zvyky a priority sa
menia. A len preto, že svet so všetkými jeho obsahmi – vrátane obrazu seba samých
– sami utvárame, dokážeme ho aj zmeniť a náboženské úsilie má zmysel. To je hlavná
myšlienka, ktorá v histórii buddhistického myslenia nadobudla rozmanité spracovania
a výrazy. Buddha ju vyjadril v učení o ne–ja (anattá/anátman) a nestálosti (aničča/
anitja) všetkého jestvujúceho, aby tak zdôraznil svoj odstup od dobových učení o duši
(atta/átman). Ľudia nemajú dušu a veci nemajú vlastnú, na nás nezávislú podstatu.
Neuspokojivosť sveta (duhkha/dukkha) a potreba vyslobodenia sa z kolobehu
znovuzrodení je dôsledkom práve týchto dvoch znakov. Neskorší buddhistickí filozofi
uprednostňovali výraz prázdnota (šúnjatá) pred „anattá“, aby vyjadrili, že veci sú len
tým, čo do nich zo zvyku vkladáme, samé osebe „prázdne“. Hovorili tiež o „len vedomí“
zdôrazňujúc rozhodujúcu úlohu mysle v náboženskom živote a pri utváraní sveta.
Všetci sa však zhodujú na tom, že spôsob, akým myseľ utvára svet, máme len veľmi
málo pod kontrolou. Celému procesu dominuje karma – naše predchádzajúce skutky
a stopy, ktoré v mysli zanechali. Ich dôsledky presahujú jeden život; ten je z pohľadu
buddhizmu tiež len abstrakciou, ako napríklad „jeden deň“. V skutočnosti je tu neustály
tok meniacich sa pocitov, vnemov, obsahov nevedomia a fyzických charakteristík.
Neskoršie buddhistické školy hovorili o karme doslova ako o „zvyku“ – to, ako vnímame
svet a čo robíme, sa usádza v mysli (doslova „parfumuje“ pamäť), a tak ovplyvňuje naše
ďalšie vnímanie sveta a naše konanie. Karma je živená žiadostivosťou a nevedomosťou:
keďže nevieme, že veci sú len tým, čo do nich vkladáme, stávajú sa objektom túžby
alebo odporu, a tak podnecujú naše konanie. Jediný spôsob, akým možno čeliť tomuto
karmickému zvyku, je meditácia, konkrétne spôsob rozvíjania sústredenej pozornosti
(vipassaná) ku všetkym svojim skutkom a mentálnym stavom. Prostredníctvom nej sa
zakladateľ buddhizmu Siddhártha Gautama „prebudil“ do správneho pohľadu na svet
a stal sa Buddhom.
S istotou možno povedať, že Buddhovo učenie bolo pôvodne určené len úzkej
skupine potulných askétov a spočívalo v technike rozvíjania pozornosti k vlastným
pocitom a aktom – od mystických tranzov, ktoré iné náboženské skupiny považovali
za kontakt s absolútnom, až po defekáciu a močenie. Obrátenie najtriviálnejších, ako
aj najvznešenejších vecí na neutrálne objekty pozornosti vedie k zásadnej zmene
vnímania sveta – veci, bežne považované za stále objekty, sa postupne menia na
neustále sa meniaci prúd vlastností, ktoré nepatria ničomu stálemu. Neexistuje „moje“,
„jeho“ ani „ja“.
Kontakt s inými náboženskými doktrínami, laikmi a vytvorenie mníšskej obce viedli ako
„nezamýšľaný dôsledok“ k postupnému utváraniu buddhistickej filozofie a kozmológie
s nebesami, peklami, ríšami duchov a ich mýtickými obyvateľmi a tiež k prijatiu
univerzálnych etických predpisov a k sformulovaniu špecifických mníšskych pravidiel
správania.
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Zatiaľ čo filozofia a kozmológia oprávňovali buddhistickú meditačnú skúsenosť ako
čosi viac než len jednu z mnohých možných zmien vedomia a rádové pravidlá mníchov
vytvárali podmienky pre spirituálny rozvoj, náboženský život buddhistických laikov sa
nelíšil od bežnej náboženskej praxe toho obdobia. Spočíval v dodržiavaní štandardných
etických pravidiel (nezabíjať, nekradnúť, vyhýbať sa lži, urážkam a klebetám, vyhýbať
sa nevhodnému sexuálnemu správaniu a intoxikantom) a dôraz bol kladený na akt
obdarúvania (každý nezištný dar bol náboženským aktom prinášajúcim „zásluhy“,
t. j. lepšiu karmu). Až štúdium „nadsvetskej Dharmy“ – učenia o troch základných
vlastnostiach sveta (anattá, aničča, dukkha) a cesta vyslobodenia sa z neho predstavovali
rýdzo buddhistickú prax. Všeobecnou formuláciou cesty za nirvánou je takzvaná
vznešená osemdielna cesta. Jej jednotlivé stupne spočívajú v rozvíjaní morálky,
koncentrácie a múdrosti.
Do oblasti morálky patrí správna reč (vyhýbanie sa slovám, ktoré môžu ublížiť), správne
konanie (odmietanie zabíjania, krádeže a nedovoleného sexuálneho správania)
a správny spôsob zaobstarávania obživy (neubližujúci iným bytostiam). Koncentrácia
pozostáva z tzv. správneho úsilia (potláčať neprospešné a rozvíjať prospešné vlastnosti),
správnej bdelosti (snahy sprevádzať všetko, čo človek robí s plným vedomím) a zo
samotnej správnej koncentrácie: špecifickej buddhistickej meditácie, ktorá toto plné
uvedomovanie rozvíja. Táto začína sústredeným pozorovaním dychu, prechádza
k pocitom, myšlienkam a nakoniec nastoľuje pohľad do povahy sveta, ako ho popísal
Buddha. Tento pohľad (tzv. správny názor) patrí do oblasti múdrosti a podmieňuje
posledný článok cesty, tzv. správne myslenie, čo je myslenie zbavené hnevu, nenávisti
a žiadostivosti.
Už v ranom období bola buddhistická meditácia veľmi komplexným systémom. Okrem
priamej techniky rozvíjania pozornosti zahŕňala súbor techník na potláčanie sklonov
obmedzujúcich spirituálny rozvoj. Napríklad pozorovanie rozkladajúcich sa tiel na
pohrebisku slúžilo k potlačeniu sexuálnej túžby a kontemplácia láskavosti negovala
hnev. Niektoré meditačné techniky údajne rozvíjajú nadprirodzené schopnosti
a dodnes sú silnou motiváciou pre vstup do mníšskeho rádu.

BUDDHA
Historici sa dnes zhodujú, že Buddha bol skutočnou historickou postavou, neskôr
opradenou vrstvou mýtov. Narodil sa ako Siddhártha Gautama pred zhruba 2500 rokmi,
pravdepodobne v oblasti dnešného južného Nepálu, podľa tradície v záhrade Lumpiní
neďaleko mesta Kapilavastu. Kapilavastu bolo sídelné mesto jeho otca Šuddhódanu,
vodcu Šakjov a jeho manželky Májádeví, Siddhárthovej matky. Budúci Buddha,
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nazývaný tiež Šakjamuni („mudrc z ľudu Šakjov“) tu prežil prvých zhruba tridsať rokov
svojho života. Pravdepodobne pod vplyvom hlbokého emotívneho zážitku, ktorý
buddhistická mytológia opisuje ako štyri výlety z paláca, na ktorých budúci Buddha
postupne stretáva chorého, starého a mŕtveho človeka a na záver askétu usilujúceho
o vymanenie sa z kolobehu znovuzrodení, Šakjamuni opúšťa palác, aby v lesoch hľadal
cestu k odstráneniu strasti. India Buddhovho obdobia zažívala posun v náboženskej
ideológii. Dôraz prechádzal z náboženských rituálov na osobné hľadanie „najvyššej
reality“ – nazývanej atta, átman, brahman, puruša, ... podľa tej-ktorej náboženskej
tradície. Zjednotenie s Absolútnom znamenalo koniec strastiplných znovuzrodení.
Odchod do „bezdomovia“ bol typickou časťou tohto hľadania. Po rokoch v paláci
a šiestich rokoch tvrdej askézy v lesoch Šakjamuni spoznáva, že žiaden z extrémov
nevedie ku konečnému oslobodeniu (nibbána/nirvána – vyvanutie) a nachádza
„strednú cestu“ medzi nimi: rozvíjanie bdelosti a umiernená životospráva namiesto
tvrdej askézy. Tieto vedú k oslobodzujúcemu poznaniu sveta a Buddha po dosiahnutí
poznania deklaruje:
„Toto oslobodenie je konečné, toto bol môj posledný zrod, niet pre mňa ďalšieho
znovuzrodenia.“
Buddha potom hlásal svoju náuku zhruba štyridsať rokov. Zomrel ako osemdesiatročný,
podľa buddhistickej tradície v deň splnu, v mesiaci vaišaka indického lunárneho
kalendára (apríl-máj gregoriánskeho kalendára) v dedine Kušinagar v dnešnom indickom
štáte Utarpradéš. Stalo sa tak v rovnaký deň, v aký sa narodil a dosiahol oslobodenie.
Tento deň je jedným za najvýznamnejších oficiálnych buddhistických sviatkov. Rovnako
tak miesta Buddhovho narodenia, prebudenia (Bóghaja) a parinirvány – smrti, po ktorej
nenasleduje ďalší zrod, sú zas najvýznamnejším buddhistickými pútnickými miestami.

MNÍŠSKA OBEC A BUDDHIZMUS PO BUDDHOVI
Buddha Šakjamuni ustanovil dnes najstaršiu jestvujúcu mníšsku obec v dejinách. Jej
úlohou bolo vytvoriť podmienky pre dosiahnutie nirvány a zachovávať a šíriť učenie.
Buddhova náuka bola až do 1. storočia pred n. l., keď bol kánon najstaršej dochovanej
buddhistickej tradície tzv. théravády (Učenie starších) spísaný na Srí Lanke, odovzdávaná
len ústne. Kánon tejto tradície sa nazýva tiež „pálijský“, podľa jazyka textov. Buddha
nestanovil svojho nástupcu – autoritu vo výklade učenia – a nad zachovaním Dharmy mala
bdieť celá mníšska obec (sangha). V rámci tejto komunity pôsobili „živé knihy“, špecialisti
na memorovanie jednotlivých častí Dharmy. Buddha tiež stanovil niekoľko spôsobov
ako overovať správnosť výkladu Dharmy. Pôvodná mníšska obec pozostávala z mníchov
a mníšok. Zatiaľ čo línia mníchov (bhikšu/bhikkhu, doslova „žobrák“) pretrvala dodnes,
línia mníšok (bhikšuní/bhikkhuní) bola okolo 12. storočia v Indii prerušená a zachovala sa
len mimo nej. Keďže niet dostatočný počet mníšok na ordinovanie nových členiek rádu,
v théravádových krajinách (Južná a Juhovýchodná Ázia) buddhistické mníšky nenájdeme.
Hoci ožíva snaha o obnovenie rádu, mníšky ordinované v líniách mimo théravády tu nie
sú oficiálne uznané.

Buddha sa po prebudení necítil byť bohom, ale ani človekom – zastavil kolobeh
znovuzrodení a to nie je ľudská ani božská situácia. Bohovia, rovnako ako ľudia, zomierajú
a po smrti sa znovu rodia podľa svojej karmy. Mytológia rozvinula tento nadprirodzený
aspekt Buddhu a neskoršie smery takzvaného mahájánového buddhizmu, ktorý je
dnes rozšírený najmä v krajinách Východnej Ázie, vysvetľovali historického Buddhu
ako ilúziu, projekciu večného zákona, tzv. Tela Dharmy. Opačným typom skreslenia je
moderné zdôrazňovanie výlučne ľudského charakteru Buddhu.

Théravádový kánon obsahuje 227 základných pravidiel pre mníchov a 311 pravidiel pre
mníšky. Tie upravujú správanie sa prakticky v každej oblasti života: od univerzálnych
etických noriem – nezabiješ, nepokradneš, nebudeš klamať, stanovujú tiež špecifické
mníšske pravidlá: dodržiavanie celibátu, odmietanie peňazí a cenností, zákaz
jedla popoludní a pod. Predpísaný je napríklad aj spôsob komunikácie s laikmi,
s príslušníkmi iných siekt, so ženami, spôsob chôdze, držania tela, odievanie mníšskeho
rúcha, manipulácia s objektmi, zoznam vecí, ktoré mnísi a mníšky môžu a nemôžu
prijať a predpísaný je aj spôsob vyprázdňovania sa. Tento základný kódex nadobudol
rôzne lokálne formy. Spoločným znakom na pohľad absurdne detailných pravidiel je
úsilie vytvárať podmienky pre rozvíjanie bdelosti a zabezpečiť bezproblémový vzťah
s laickými buddhistami a príslušníkmi iných vyznaní.

Pre všetky buddhistické tradície je však historický Buddha len jedným z mnohých
buddhov, ktorí sa periodicky objavujú vo svete, aby hlásali Dharmu. Buddhom novej
éry je Maitréja, ktorý sídli v jednom z buddhistických nebies, a túžbou buddhistov
naprieč denomináciami je zrodiť sa v čase jeho príchodu v ľudskej podobe, aby pod
jeho vedením dosiahli konečné vyslobodenie.

Správanie mníchov a čistota mníšskej obce boli vždy prvoradým záujmom
buddhistických komunít. „Stredná cesta“ k nirváne totiž predpokladá, že len meditácia
vedie ku skutočnému pochopeniu učenia. Morálka a kontrolované konanie sú zas
nevyhnutným predpokladom meditácie. Okrem toho, keďže mnísi oficiálne nemôžu
pracovať, mníšska obec je existenčne závislá na laickej obci. Ako protihodnotu za
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ekonomickú podporu mnísi šíria Dharmu a svojím vzorným správaním utvárajú dobrú
karmu, na ktorej môžu laici prostredníctvom obdarúvania participovať. Do tretice,
v buddhistických kráľovstvách bola prosperita krajiny tradične viazaná na kvalitu
mníšskej obce. Monarchovia, sami považovaní za budúcich buddhov, periodicky
„čistili“ mníšsku obec od nehodných mníchov, aby tak demonštrovali záujem o sanghu
a blaho krajiny.
Mníšska obec bola na počiatku peripatetická, t. j. mnísi putovali krajinou bez stáleho
sídla. Neskôr Buddha stanovil, že mnísi sa majú počas obdobia dažďov zdržiavať
v skupinách na jednom mieste. Spoločenské elity poskytovali pozemky – zvyčajne
v blízkosti miest a väčších osídlení – a tiež prostriedky na výstavbu mníšskych obydlí,
a tak sa z týchto dočasných sídiel postupne stávali stále kláštory. Dodnes sa sangha
v Juhovýchodnej Ázii formálne delí na mníchov, ktorí sídlia v kláštoroch, v mestách
a v obciach, a na tzv. lesných mníchov. Tomu zodpovedá, hoci nie bezvýhradne, aj
náboženská orientácia mníchov – mnísi sídliaci v mestách sa spravidla venujú štúdiu
Dharmy, kým lesní mnísi kladú dôraz na meditáciu a knihy často považujú za prekážku
spirituálneho rozvoja. Buddhistické texty zaznamenávajú spory ohľadom významu
týchto dvoch orientácií pre dosiahnutie nirvány už v ranom období. Hoci Buddha
zdôrazňoval potrebu a vzájomnú previazanosť obidvoch aktivít, história buddhizmu je
aj históriou dôrazov na jeden alebo druhý typ praxe.
Po Buddhovej smrti usilovala mníšska obec prostredníctvom koncilov o zjednotenie
výkladu učenia. Tradícia uvádza, že bezprostredne po skone Buddhu sa konal veľký
koncil v Rádžagrhe, na ktorom bol sformovaný výklad Dharmy v podstate v tej podobe,
v akej ho poznáme z kánonu théravády. Tento slávny prvý koncil je pravdepodobne
len fikciou, ale menšie zhromaždenia, konsolidujúce náuku, boli dôležitou časťou
vývoja buddhizmu v tomto období. Jeden z koncilov sa konal tiež pod patronátom
pravdepodobne najvýznamnejšieho buddhistického panovníka Ašóku (vládol v rokoch
268 – 232 pred n. l.)
Hoci Ašóka podporoval všetky náboženstvá, zaslúžil sa najmä o rozšírenie buddhizmu.
Podľa cejlónskych kroník vyslal buddhistické misie na Srí Lanku a do oblastí
Juhovýchodnej Ázie a Himalájí. Jeho kráľovské edikty, vytesané do kameňa a pilierov,
ktoré nechal vztýčiť po celej ríši, sú najstaršími dochovanými buddhistickými textami
vôbec. Jeden z týchto ediktov napríklad hovorí:
„Je želaním bohmi milovaného kráľa Pijadásiho, aby náboženstvá všade prosperovali,
pretože cieľom ich spoločného úsilia je sebakontrola a čistota srdca. Ľudia majú rôzne
túžby a vášne, a môžu dodržiavať všetko alebo len časť z toho, k čomu ich zaväzuje
náboženstvo. Avšak celkom nehodný je človek, hoc‘ sa mu dostáva aj najväčších darov,
ak nenachádza v sebe sebakontrolu, čistotu srdca, vďačnosť a odhodlanie.“
Misijná úspešnosť buddhizmu spočívala predovšetkým v prenosnosti jeho „posvätna“.
Najposvätnejšie veci – mníšska obec, texty a relikvie – nie sú viazané na špecifickú
oblasť a mohli sa stať časťou akejkoľvek lokálnej kultúry.
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Buddhizmus v Indii zažíval obdobia kulminácie a úpadku. Jeho prítomnosť a význam
boli v rôznych historických obdobiach rôzne nakonfigurované a ani za panovania
Ašóku nebol buddhizmus dominantný v celej krajine.
Po Ašókovi pravdepodobne druhou najdôležitejšou udalosťou v histórii indického
buddhizmu bol nástup tzv. mahájánového buddhizmu v severnej časti Indie. Mahájána
bol myšlienkový smer, pôvodne reprezentovaný len rôznorodými, často navzájom si
oponujúcimi textami, ktoré prinášali originálne rozpracovania pôvodných motívov
Dharmy. Charakteristickým znakom týchto nových posolstiev bol dôraz na koncept
„prázdnoty“. Práve tu sa nezvyčajne rozvinula filozofická argumentácia, ktorá mala
za cieľ ukázať, že akékoľvek tvrdenie odráža individuálnu perspektívu, je konvenčné,
a teda všetko je „prázdne“ (šúnja). Tu nachádzame rozvinutie racionálneho aspektu
buddhizmu. Neskôr, zhruba v 4. storočí, sa objavuje nová mahájánová škola, ktorá
zachováva intelektuálny štandard hnutia, ale ako naznačuje jej názov – Jogáčára –
zdôrazňuje potrebu meditácie (joga). Primárnym záujmom tejto školy bola analýza
mentálnych procesov. Tá bolo vnímaná ako najpriamejšia cesta k pochopeniu učenia
o anattá.
Spoločným znakom rôznorodého hnutia mahájány je dôraz na rozvíjanie vlastností
bódhisattvu. Zatiaľ čo náboženským ideálom théravády je arahant, človek, ktorý dosiahol
konečný cieľ a ktorého od Buddhu odlišuje len to, že on sám neobjavil náuku a nerozvinul
niektoré z nadprirodzených schopností, nový náboženský ideál – bódhisattva – usiluje
o dosiahnutie stavu, ktorý mu umožní kontrolovať svoje znovuzrodenia a pomáhať
ostatným bytostiam v dosahovaní nirvány. Preto hnutie prijalo názov mahájána („Veľké
vozidlo“) a prisúdilo hanlivý výraz hínajána („Malé vozidlo“) pôvodnému buddhizmu.
Tieto nové myšlienky výrazne formovali buddhizmus v Číne, Japonsku, Kórei, Tibete,
Mongolsku a v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu, kde sú tieto nové texty časťou
posvätných kánonov.

BUDDHIZMUS MIMO INDIE
Théravádový buddhizmus – najstaršia z jestvujúcich buddhistických tradícií – je jedinou
dochovanou formou hínajány a je rozšírený na Srí Lanke, v Thajsku, Laose, Kambodži
a Mjanmarsku. Všetky théravádové krajiny zdieľajú spoločný kánon a rádové pravidlá
a odmietajú mahájánové texty ako neautentické. Théravádový kánon sa nazýva Tipitaka
(Tri koše) a skladá sa z Buddhových kázní (Sutta-pitaka), rádových pravidiel (Vinajapitaka) a teoretického rozpracovania a systematizovania kázní (Abhidhamma-pitaka).
Každá z krajín pevninovej Juhovýchodnej Ázie si robí nárok na titul Zlatá zem
(Suvarnabhúmi), kam podľa cejlónskych kroník kráľ Ašóka vyslal jednu zo svojich
náboženských misií. Podľa prevládajúceho názoru historikov však Suvarnabhúmi

63

neoznačuje konkrétnu krajinu, ale celú oblasť juhovýchodne od Indie. Niektorí dokonca
predpokladajú, že buddhizmus bol prítomný v týchto oblastiach už pred Ašókom
a misie mali za cieľ len jeho podporu.
Buddhizmus prichádzal do Juhovýchodnej Ázie v niekoľkých vlnách a v niekoľkých
formách, prvý kontakt bol pravdepodobne s mahájánovým buddhizmom. Zdá sa
však, že už v 5. storočí mohol byť v severnej oblasti Juhovýchodnej Ázie zavedený
théravádový buddhizmus, ktorý je tu oficiálnou buddhistickou doktrínou dodnes.
V 5. storočí bol buddhizmus v Číne a Kórei oficiálne uznaný za ďalší náboženský systém
popri tradičnom taoizme a konfucianizme. V Číne bol buddhizmus prítomný už od 1.
storočia pred n. l., ale až podstatne neskôr oslovil spoločenské elity a bol jasne odlíšený
od taoizmu. Čínsky buddhizmus určil charakter buddhizmus v Kórei a v Japonsku a to
predovšetkým prostredníctvom štyroch škôl Tchien-tchaj, Chua-jen, Čhan a Škola Čistej
zeme. Každá z nich rozvíjala špecifický aspekt Dharmy: prvé dve usilovali o intelektuálne
zjednotenie všetkých dostupných výkladov buddhizmu. Čhan, viac známy pod svojim
japonským menom zen, zas rozvinul špecifické meditačné techniky„náhleho osvietenia“.
V Európe a v USA sa stal populárnym prostredníctvom beatnických spisovateľov
a básnikov ako buddhizmus odmietajúci konvencie a textovú tradíciu. Rebelstvo
zenu však netreba preceňovať. Čhanový/zenový buddhizmus v skutočnosti odmietal
tak rigidné nasledovanie posvätných textov, ako aj ich programové odmietanie. Jeho
stredná cesta viedla medzi obomi týmito extrémami a slávne motto „Ak stretneš
Buddhu, zabi ho“ len šokujúcim spôsobom pripomína vlastné Buddhovo varovanie
pred slepým nasledovaním náboženských vodcov vrátane jeho samého. Okrem toho
život čhanových a zenových mníchov mal ďaleko od rebelstva a bol regulovaný rovnako
ako život mníchov v théravádových kláštoroch.
Buddhizmus Čistej zeme je devotívnou formou buddhizmu. Vyvinul sa pravdepodobne
z meditačnej techniky zameranej na rozvinutie pozitívnych vlastností charakteristických
pre Buddhu (láskavosti, súcitu, vyrovnanosti, ...) prostredníctvom vizualizácie Buddhu,
s ktorým sa meditujúci v mysli stotožní. Neskôr bola táto vizualizácia vnímaná ako jeden
z mnohých buddhov (tzv. Buddha Amitábha/Amida) , sídliaci v „Čistej zemi“, nebeskej
oblasti, do ktorej sa veriaci oddaným recitovaním Buddhovho mena môžu zrodiť.
Tieto školy východnej Ázie sú najrozšírenejšími školami máhájánového buddhizmu.
Jeho jednotlivé podoby, kánony a monastické pravidlá sú rôznorodé a edície kánonov
jednej a tej istej školy sa dokonca môžu významne líšiť. Všetky kánony však majú
spoločný pôvod a obsahujú tiež texty identické s časťami Tipitaky.
Severný buddhizmus, buddhizmus Tibetu, Mongolska a krajín bývalého Sovietskeho
zväzu, čerpá zo všetkých predchádzajúcich tradícií. Jeho charakteristickým znakom
je rozvinutý ritualizmus: špecifické verbálne formule (mantra), vizuálne symboly
(jantra, mandala) vizualizácie, gestá (mudrá) a telesné praktiky ponúkajú rýchlu cestu
k oslobodeniu. Odtiaľ pochádza aj názov buddhizmu tantrajána („Vozidlo Tantry“) alebo
vadžrajána („Diamantové vozidlo“), ktoré si ako diamant razí cestu naprieč zdĺhavými
meditačnými technikami ostatných foriem buddhizmu.
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ŽIT Ý BUDDHIZMUS
Tento prehľad, ako aj iné stručné prehľady buddhizmu sú idealizáciou, postavenou
predovšetkým na buddhistických textoch. Buddhistické kánony sú rozsiahle. Kánon
théravády má viac než 20 000 strán a kánony mahájány a vadžrajány rozšírili tento
súbor o ďalšie texty. Prvá tlačená podoba čínskeho kánonu z konca 10. storočia
pozostávala zo 130 000 drevených tabúľ. Vydanie z rokov 1924 – 1934 má sto dielov
a každý z nich obsahuje asi tisíc strán. Ak sú texty čítané, čo nie je zďaleka najtypickejšia
náboženská prax, nikdy to nie je kánon v jeho úplnosti. Buddhisti sa stotožňujú skôr so
špecifickými kláštormi, časťami kánonu a učeniami jednotlivých mníchov než s textami
kánonu v celku. Aj théravádoví buddhisti uctievajú a nasledujú učenia jedných
mníchov a odmietajú alebo ignorujú iných. Čítajú alebo počúvajú na CD kázne svojich
favorizovaných učiteľov, ktorých výklady Dharmy sa môžu značne líšiť a často obsahujú
prvky iných foriem buddhizmu alebo náboženských systémov. Mnísi bežne praktikujú
exorcizmus či astrológiu, obidvoje Buddhom striktne zakázané. Magické tetovania,
výroba ochranných amuletov, ako aj nápojov lásky sú typickou praxou súčasných
ortodoxných théravádových mníchov. V Thajsku do počiatku 20. storočia len niekoľko
veľmi málo kláštorov vôbec vlastnilo kompletný kánon a podoby buddhizmu boli
formované na základe fragmentov textov, lokálnych vier a výkladovej tvorivosti opátov
kláštorov.
Záujem náboženských a politických autorít sa dlho, až na malé výnimky, sústreďoval
na správanie mníchov a jeho doktrinálne pozadie bolo menej dôležité. Rovnako tak
náboženská situácia na vazalských územiach nebola vecou monarchu, pokiaľ platili
pravidelné dávky. Situácia sa zásadne zmenila v 19. storočí. Buddhistickí panovníci
začali po vzore európskych kráľov budovať absolutistické monarchie a národné štáty
zjednotené náboženským systémom. Podobne ako Ašóka pred viac než dvetisíc rokmi
usilovali thajskí králi Mongkut (vládol v rokoch 1851 – 1868) a Čulalongkorn (vládol
v rokoch 1868 – 1910) o jednotnú ríšu s jednotnou mníšskou obcou. Zoči-voči vedeckým
a náboženským ideám koloniálneho Západu tiež zbavovali buddhizmus „povier“. Všetko
nadprirodzené v posvätných textoch bolo odmietané ako hinduistické názory, ktoré
Buddha prijal len preto, aby bol bližšie k tým, čo si ešte celkom neosvojili jeho náuku,
alebo vysvetlené ako metafora: nebesia nie sú skutočnými nebesami, ale šťastnou
mysľou, peklo nie je pod zemou, ale v srdci a pod. Niektorí dnešní predstavitelia tejto
línie „moderného“ alebo „protestantského“ buddhizmu, ako napríklad slávny thajský
mních Buddhadása Bhikkhu (1906 – 1993), spochybňujú dokonca aj učenie o karme.
Tam, kde buddhistické monarchie nahradila koloniálna správa, prevzali úlohu
modernizácie buddhizmu náboženské elity a formu moderného buddhizmu tiež
ovplyvnili európski a americkí entuziasti a vedci. Na Srí Lanke sa v roku 1873 konala
veľká debata medzi kresťanskými misionármi a théravádovými mníchmi, aby rozhodla
o intelektuálnej prevahe jedného z náboženstiev. Jej prepis sa dostal do rúk Henry S.
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Olcottovi (1832 – 1907), ktorý – nadšený racionalizmom buddhizmu – konvertoval
a zaslúžil sa o šírenie idey „vedeckého buddhizmu“, ktorý kládol do kontrastu
s nevedeckým „zjaveným“ náboženstvom. Buddhizmus odmietajúci ideu Boha
Stvoriteľa bol atraktívny pre skeptikov a kritikov kresťanského monoteizmu v Európe,
ktorá sa práve vyrovnávala s revolučnými myšlienkami Charlesa Darwina a učenie
o karme a podmienenom charaktere všetkého jestvujúceho – vysvetľované ako forma
vedeckého zákona príčiny a účinku – bolo vnímané ako „racionálnejšia“ alternatíva
odmeňujúceho a trestajúceho boha.
Buddhistické, ako aj iné náboženské texty pripúšťajú množstvo rozličných interpretácií
a oprávňujú širokú škálu životných štýlov. Cesta za nirvánou, najvyšší doktrinálny cieľ,
nie je zároveň cieľom drvivej väčšiny buddhistov, usilujúcich spravidla o lepšie znovuzrodenie a lepší život tu a teraz. Ako žité náboženstvo, buddhizmus odráža meniace sa
spoločenské a kultúrne podmienky, v ktorých sa – ako každé iné náboženstvo – vždy
znova usiluje nájsť svoje miesto a pretlmočiť svoje posolstvo podľa potrieb a nárokov
tých, ktorí mu chcú načúvať.

Mgr. Miloš Hubina, PhD.
Mahidol University, Bangkok

BUDDHIZMUS
averz / reverz
razené medaily v striebre, priemer 6 cm, 2014
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Kresťanstvo

K R E S ŤA N S T V O

Kresťanstvo je v súčasnosti najväčším náboženstvom sveta, ku ktorému sa hlási približne
2,4 miliardy ľudí na všetkých kontinentoch, t.j. asi tretina svetovej populácie. V dôsledku
historického vývoja ho dnes tvoria štyri hlavné prúdy: katolicizmus, pravoslávie, protestantizmus a anglikanizmus. Najväčšou kresťanskou cirkvou je rímskokatolícka, ku ktorej
sa hlási asi 1,2 miliardy ľudí (tvorí ju 24 cirkví – latinská cirkev a 23 východných katolíckych
cirkví, jej hlavou je pápež), asi 900 miliónov ľudí patrí k rôznym protestantským cirkvám,
východné kresťanstvo (pravoslávne a staroorientálne cirkvi) vyznáva asi 200 miliónov veriacich a za anglikánov sa považuje asi 80 miliónov kresťanov.

JEŽIŠ Z NAZARETU
Dejiny kresťanstva začínajú v prvom storočí nášho letopočtu, keď Ježiš z Nazaretu (narodil sa pravdepodobne medzi rokmi 6 a 4 pred n. l.) vzbudil pozornosť svojím učením
o blízkom príchode Božieho kráľovstva. Aj keď nebol vo svojej dobe jediným kazateľom
eschatologických a apokalyptických myšlienok, okruh jeho prívržencov sa po jeho násilnej smrti na kríži (pravdepodobne v roku 30 n. l.) nerozpadol, ale komunity jeho nasledovníkov sa už v prvej generácii rozšírili aj za hranice Izraela. Jeho prívrženci ho považovali
za očakávaného Mesiáša (z hebrejského „mašiach“ a aramejského „mešiach“, po grécky
„christos“, t.j. „pomazaný“). Univerzalita posolstva, infraštruktúra ríše a ľudová gréčtina
ako komunikačný prostriedok významne pomohli k rozšíreniu Ježišovho učenia po grécko-rímskom svete. Spojením rodného mena a mesiášskeho titulu vzniklo v gréčtine Iesous ho Christos, latinizované ako Iesus Christus, v slovenčine Ježiš Kristus. Kresťanské
učenie sa v nasledujúcich storočiach rozvíjalo a v Ježišovi z Nazaretu videlo nielen človeka, ale aj Božieho Syna, ktorý mal božskú podstatu a ktorého počala a porodila panna.
KRESŤANSTVO
averz / reverz
razené medaily v zlate, priemer 6 cm, 2014

Aj keď priamy historický dôkaz o Ježišovej existencii neexistuje, dnešný výskum ho považuje za historickú postavu. Ranokresťanské texty ho vykresľujú tak rozdielnym a protirečivým spôsobom, že nie je možné zostaviť jeho jednotnú charakteristiku ani jeho ucelené
učenie. Všetky tieto texty vznikli desaťročia po jeho smrti (najstaršie z nich okolo roku 50
nášho letopočtu) a odrážajú rôzne ranokresťanské kristológie, t.j. teologické vysvetlenia
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Ježišovho významu a poslania. Dnešný pohľad na Ježiša je výsledkom takmer dvojtisícročnej náboženskej a kultúrnej reflexie rôznych foriem kresťanstva o svojom zakladateľovi, čo sa odráža v množstve odlišných, často protirečivých teológií a kristológií, ktoré
paralelne existujú vedľa seba.
Podľa ranokresťanských textov Ježiš po svojej smrti vstal z mŕtvych, na štyridsiaty deň
vystúpil na nebesia a svojim nasledovníkom zoslal Ducha Svätého, ktorý mal ochraňovať
kresťanskú cirkev. Pôsobeniu Ježiša a vzniku cirkvi sa venuje časť Biblie označená ako
Nový zákon (resp. Nová zmluva). Sú to teologické a náboženské texty, ktoré sú zasadené
do historického kontextu. Základom Nového zákona sú evanjeliá, ktoré sa koncentrujú
na Ježišov pozemský život. Veľkú časť tvoria ďalej listy apoštolov (najmä Pavla, na kresťanstvo obráteného príslušníka skupiny farizejov), ktoré dávajú dôraz na budovanie kresťanských komunít a na princípy kresťanskej praxe. Posledným z 27 spisov Nového zákona je Zjavenie apoštola Jána (skrátene nazývané aj Apokalypsa), ktoré podľa tradičného
výkladu opisuje koniec tohto a vznik nového sveta („nebeský Jeruzalem“). Svedectvom
o živote a myslení raných kresťanov sú aj apokryfné texty (je ich niekoľko desiatok), ktoré
tiež hovoria o živote a učení Ježiša a o ranej cirkvi, neboli však považované za inšpirované
Bohom, a preto sa nestali súčasťou kresťanskej Biblie. Radi z nich čerpajú tvorcovia románov a filmov, keďže napr. apokryfné evanjeliá – na rozdiel od štyroch evanjelií v Novom
zákone – zachádzajú do veľmi konkrétnych detailov o celom Ježišovom živote.

RANÉ KRESŤANST VO
Podoba raného kresťanstva sa výrazne líšila od toho, čo dnes poznáme ako kresťanské
cirkvi. Zo začiatku bolo širokospektrálnych hnutím, ktoré disciplinárne a doktrinálne
nebolo jednotné a organizované. Už v Izraeli malo začínajúce kresťanstvo dve podoby:
jednu vychádzajúcu z okruhu priamych Ježišových nasledovníkov a druhú tvorenú Židmi z diaspóry („helenistami“). Prvým kresťanským mučeníkom bol helénsky židokresťan
Štefan (aj meno mal grécke a nie židovské). Kresťanské učenie už počas prvej generácie
nasledovníkov prekročilo územie Palestíny a kresťanmi sa začali stávať aj tí, ktorí pôvodne
neboli Židmi. Nároky týchto „pohanokresťanov“, žijúcich v polyteistickom svete, vyvolali
v ranokresťanskom spoločenstve napätia (aj spor medzi Pavlom a Petrom), ktoré muselo
riešiť zhromaždenie apoštolov ako Ježišových najbližších žiakov a ktoré nakoniec týchto nových kresťanov zaviazalo len k štyrom záväzkom („zdržovať sa mäsa obetovaného
modlám, krvi, zadusených zvierat a smilstva“), vyplývajúcich zo židovského náboženstva.
Zrušením povinnosti obriezky začalo kresťanstvo svoju vlastnú cestu mimo židovskej tradície, ktorá nadobudla zrýchlenú dynamiku po zničení jeruzalemského chrámu Rimanmi
v roku 70. Koncom prvého storočia nášho letopočtu si kresťanstvo začalo vytvárať vlastnú
náboženskú identitu, úplne oddelenú od židovstva.
Aj keď si rané kresťanstvo ponechávalo dve formy (židokresťanskú a pohanokresťanskú),
postupom času prevládla tá, ktorá sa nábožensky aj kultúrne viac adaptovala na nežidov-

72

ské prostredie. Rané kresťanstvo strácalo svoj židovský charakter a svoje doktríny aj rituálnu prax formovalo v prostredí grécko-rímskeho sveta. Ovplyvňovali ho kulty bohov,
solárny kult, kult cisára, mitraizmus, gnóza, názory filozofov a ich škôl, čo mu dávalo charakter rôznosti. Židokresťanské formy kresťanstva sa stali menšinovými, boli vytlačené na
okraj a neskôr označené za heretické. Príkladom toho sú ebioniti, ktorí sa odvolávali na
apoštola Jakuba - „Pánovho brata“ (takto ho nazýva Nový zákon) a Ježiša považovali za
Božieho syna v židovskom zmysle, neuctievali ho však ako Boha, pričom v Pavlovi videli
odpadlíka, znevažujúceho Tóru.
Až do 4. storočia neexistovala jednotná kresťanská doktrína, jednotná hierarchia, jednotný kult, jednotný zoznam posvätných textov. Doba raného kresťanstva bola skôr časom „kresťanstiev“ než jednotného kresťanského systému. Ich identita spočívala v uznávaní Ježiša Krista za Božieho Syna, ktorý ohlasoval príchod Božieho kráľovstva, umrel
násilnou smrťou na kríži a ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych. Jeho smrť a zmŕtvychvstanie
vysvetľovali ako víťazstvo nad hriechom a smrťou, Ježiša vyznávali ako Pána a Spasiteľa,
ktorý zachráni ich dušu, ak sa dajú pokrstiť a budú žiť podľa jeho pozemského príkladu. V Ježišovom živote videli vzor viery a morálneho správania, za jeho hlavný príkaz
považovali príkaz lásky k Bohu a k blížnemu, ako aj príkaz lásky k nepriateľom. „Robte
iným to, čo chcete, aby robili vám“ bola maxima Ježišovej etiky. Pred Bohom si boli
všetci ľudia rovní – „už niet Žida ani Gréka, otroka ani slobodného, muža ani ženy, lebo
všetci ste jedno v Ježišovi Kristovi“. Za svoju povinnosť považovali pomoc chudobným
a chorým. Ideálny kresťan sa mal zriecť majetku v prospech komunity, v ktorej malo byť
všetko spoločné.
Kresťanský ideál bol pre mnohých príťažlivý, no už prvé texty ukazujú, že ranokresťanská realita nebola bez zádrhov, keďže niektorí si vo svojom novom presvedčení ponechávali zadné dvierka. Nový zákon to odsudzuje a na odstrašenie uvádza príklad
manželov Ananiáša a Zafiry, ktorí cirkvi neodovzdali všetky peniaze za svoj predaný
majetok, ale časť z nich si tajne ponechali. Peter, vodca kresťanského spoločenstva, ich
odhalil, oni jeden po druhom „padli a skonali“, načo „veľký strach sa zmocnil celej cirkvi
aj všetkých, čo o tom počuli“.
Kresťania sa spočiatku považovali za nasledovníkov „cesty“ (po grécky „hodos“), ktorá
sa len postupne menila na „religio“ (náboženstvo) v rímskom zmysle. Keďže kresťania
odmietali vzdávať cisárovi božskú úctu, a teda porušovali princípy štátneho náboženstva, boli označovaní aj ako „atheoi“, čiže ateisti, bezbožníci. Odmietavý postoj ku kultu
cisára viedol k prenasledovaniu kresťanov, ktoré malo rôznu intenzitu a ktoré vyvrcholilo
počas vlády cisára Diokleciána v prvom desaťročí 4. storočia. Kresťanskí mučeníci požívali v kresťanským komunitách vysokú úctu („krv mučeníkov je semenom nových kresťanov“), neskôr boli uctievaní ako svätci a ich pozostatky (relikvie) mali dôležité miesto
v kresťanskom kulte a spiritualite.
Výraz cirkev v tom čase už nadobudol dvojaký význam: označoval miestnu kresťanskú
komunitu, ale aj všetkých vyznávačov Krista v celom vtedajšom svete. Napriek rôznosti
kresťanských komunít existovalo vedomie príslušnosti k jednej cirkvi. Niektorí autori
(napr. Ignác z Antiochie) používali v súvislosti s cirkvou aj prídavné meno katholikos
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(všeobecný, univerzálny), nie však na špecifické označenie jednej cirkvi, ale na označenie jej vlastnosti, popri iných výrazoch, ako jedna, svätá, či apoštolská. Na tento staroveký spôsob použitia slova katholikos poukazujú dodnes všetky kresťanské cirkvi
a považujú ho za označenie univerzality kresťanstva. Je súčasťou nicejsko-konštantínopolského vyznania viery zo 4. storočia, ktoré uznávajú všetky kresťanské cirkvi. V tomto
zmysle je každá kresťanská cirkev katolíckou a používanie tohto slova rímskokatolíckou cirkvou považujú ostatné cirkvi za jeho uzurpovanie. Nekatolícke cirkvi prekladajú slovo katholikos v jeho starovekom zmysle ako „všeobecný“ alebo dokonca rovno
„kresťanský“, čím chcú zdôrazniť univerzalitu kresťanstva a zabrániť použitiu termínu
v rímskokatolíckom štýle. Každá kresťanská cirkev sa tiež považuje za dedičku ranokresťanskej tradície a jej vlastnú, neskôr vzniknutú podobu považuje za snahu o nápravu
a návrat „k prameňom kresťanstva“.

KRESŤANST VO AKO ORGANIZOVANÉ NÁBOŽENST VO
Štvrté storočie znamenalo prelom vo vývoji a organizácii kresťanskej cirkvi. Zmeny začali
v roku 313, keď Konštantín I. a jeho spoluvládca Licinius uzákonili v Rímskej ríši právo
slobodnej voľby náboženského vyznania, v dôsledku čoho kresťanská cirkev už nebola mimo zákona. Špecifické postavenie získala kresťanská cirkev v roku 380, keď cisári
Theodosius I., Gracián a Valentinián II. dekrétom Cunctos populos ustanovili kresťanstvo
za štátne náboženstvo. Olympijské hry, veštiareň v Delfách či Artemidin chrám v Ezefe
boli ako symboly pohanstva zatvorené. Pravoverní kresťania sa mali podľa dekrétu nazývať „christiani catholici“, kým ostatní mali niesť „hanebné meno odpadlíkov“ („haeretici“)
a ich zhromaždenia sa nesmeli nazývať cirkvou. V roku 381 bol zvolaný do Konštantínopolu koncil, ktorý doktrinálne doplnil nicejský koncil z roku 325 a definitívne odsúdil
arianizmus, ktorý Ježiša nepovažoval za Boha. Nicejsko-konštantínopolské vyznanie viery
sa stalo záväzným znakom pravej viery. Odsúdenie a potlačenie arianizmu ako hlavného
teologického protivníka predstavy o božskej Trojici tak znamenalo zásadný krok k zjednoteniu kresťanských foriem. Pojem „katolícka cirkev“ sa začal používať (napr. vplyvnými
starovekými autormi Augustínom z Hippo alebo Vincentom z Lérins) na vyjadrenie protikladu „pravej cirkvi“ a spoločenstiev heretikov.
V dôsledku rozdelenia Rímskej ríše na dve časti, narastajúceho odcudzenia kresťanstva
na Západe (viazaného na latinskú reč a kultúru) a Východe (ovplyvňovaného gréckym
jazykom a zmýšľaním), pribúdajúcich teologických nedorozumení a mentálnych rozdielov, rástli napätia medzi kresťanstvom na Východe a Západe. Keďže na Západe bol
iba jeden patriarchát (v Ríme, vo východnej časti ríše boli patriarcháty v Konštantínopole, Alexandrii, Antiochii a Jeruzaleme), latinská cirkev posilňovala chápanie svojej
identity a primátu rímskeho biskupa ako nielen morálnej autority, ale aj hlavy celej
kresťanskej cirkvi s jurisdikčným primátom. Po zániku Západorímskej ríše v roku 476
začali pápeži dávať svojej pozícii aj politický rozmer. Rímska cirkev sa považovala za
„matku a hlavu“ všetkých cirkví, čo vyvolávalo nevôľu na Východe, ktorý videl sám
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seba nielen ako pokračovateľa kontinuity rímskeho cisárstva a ríše, ale aj za nositeľa
kresťanských hodnôt.
Aj keď vzďaľovanie Západu a Východu prebiehalo postupne počas niekoľkých storočí,
ako dátum rozkolu sa tradične uvádza rok 1054, keď rímsky legát Humbert de Silva Candida a jeho sprievod exkomunikovali konštantínopolského patriarchu Michaela Kerullaria
a jeho stúpencov. Následná synoda v Konštantínopole na oplátku exkomunikovala Humberta a jeho sprievod. Toto odcudzenie dosiahlo svoj dramatický vrchol v roku 1204, keď
križiaci počas 4. križiackej výpravy vydrancovali Konštantínopol, ustanovili v ňom Latinské cisárstvo (existovalo do roku 1261) a v meste ustanovili latinského patriarchu (úrad
existoval, aj keď neskôr už len formálne, až do roku 1964), čím fakticky pošliapali dávnu
tradíciu, postavenie a privilégiá konštantínopolského východného patriarchu, považovaného autokefálnymi (samostatnými) východnými cirkvami za „primus inter pares“ („prvý
medzi rovnými“). Cirkev na Západe ďalej používala označenie katolícka na odlíšenie sa
od heretikov, kam zaraďovala aj cirkvi na kresťanskom Východe, neuznávajúce pápeža za
hlavu celej cirkvi. Tie na oplátku zdôrazňovali presvedčenie o svojej pravej viere a bohoslužbe a používali označenie „pravoslávne“ (orthodoxos, pravoverný/pravoslávny). Kresťanstvo sa tak fakticky rozštiepilo na dve vetvy. Exkomunikačné akty z roku 1054 boli
vzájomne síce v roku 1965 oboma stranami zrušené, no neprinieslo to žiadne zásadné
zblíženie Východu a Západu.
Počas stredoveku sa dva koncily na Západe (Druhý lyonský v roku 1274 a Florentský
v roku 1439) pokúsili o zmierenie a znovuzjednotenie Východu a Západu, skôr však z politicko-vojenských než z náboženských dôvodov. Napriek podpísaným kompromisným
teologickým formuláciám a zjednocovacím dokumentom bola únia medzi Východom
a Západom len krátka a formálna a v praxi sa aj pre pád Konštantínopolu v roku 1453 nikdy nerealizovala. Pravoslávna synoda v Konštantínopole ju v roku 1484 výslovne odmietla, anulovala závery z Florencie a potvrdila všeobecný odmietavý názor pravoslávnych
cirkví voči Rímu.
Po páde Konštantínopolu postupne narastal vo východnom kresťanstve význam ruského
pravoslávia. Rusko (Kyjevská Rus bola christianizovaná v roku 988 za vlády Vladimíra I.)
zostalo jedinou pravoslávnou krajinou, ktorá nebola pod moslimskou vládou Osmanskej
ríše, a preto sa stalo hlasom pravoslávneho sveta. V roku 1589 sa ruská pravoslávna cirkev osamostatnila, v Moskve bol zriadený patriarchát, ktorý v nasledujúcom roku uznali
ostatné pravoslávne patriarcháty. Vzhľadom na jeho postavenie v pravoslávnom svete
začala byť Moskva nazývaná aj „tretím Rímom“ (Konštantínopol - „druhý Rím“ stratil pod
osmanskou vládou svoj cirkevno-politický význam).
Do sveta východného kresťanstva patria aj staroorientálne východné cirkvi (nazývané aj predchalcedónske, monofyzitské alebo miafyzitské), ktoré uznávajú len prvé tri
kresťanské koncily, zatiaľ čo pravoslávne cirkvi ich uznávajú sedem. Hlavná odlišnosť
od ostatných kresťanských cirkví je v chápaní prirodzenosti Ježiša Krista – staroorientálne cirkvi hovoria o jedinej, božskej prirodzenosti Ježiša Krista, ktorá obsahuje aj jeho
človečenstvo („ako kvapku medu v mori“), zatiaľ čo ostatné cirkvi, podľa učenia Chalcedónskeho koncilu z roku 451, hovoria o dvoch prirodzenostiach Ježiša Krista, božskej
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a ľudskej, v jedinej božskej osobe. Medzi staroorientálne cirkvi patria arménska, sýrska,
koptská, etiópska a eritrejská. Ostatnými cirkvami boli až do 20. storočia považované za
heretické, no v rámci ekumenického zbližovania v druhej polovici 20. storočia sa rozvinuli teologické dialógy s týmito cirkvami v snahe viac pochopiť vývoj ich teologickej
terminológie a kristológie v historickom kontexte.
Mimoriadny význam pre formovanie kresťanstva a jeho identitu majú kresťanské
mníšske a rehoľné rády, ktoré sa rozvinuli v rímskokatolíckom a východnom kresťanstve. Ich vznik nemá základ v židovskej tradícii, ale bol inšpirovanými životom egyptských pustovníkov v 3. storočí. Od sv. Antona Pustovníka sa odvádza eremitská a od sv.
Pachomia kenobitská forma raného mníšstva (začiatok 4. storočia). Za otca mníšstva sa
považuje na Východe sv. Bazil Veľký (+379) a na Západe sv. Benedikt z Nursie (+547).
Obaja napísali pravidlá pre život mníchov („regula“), ktoré sa stali základom pre východné resp. západné mníšstvo. Mníšstvo na Východe si dodnes zachovalo jedinú formu. Na Západe počas storočí neustále vznikali nové rády a rehole, buď reformovaním
už existujúcich alebo vytvorením úplne nových, niektoré sa časom zlúčili s inými alebo
zanikli, čoho výsledkom sú desiatky reholí a kongregácií (len na Slovensku ich pôsobí
30 mužských a 50 ženských). Východné mníšstvo je orientované na modlitbu, bohoslužbu a duchovný život a záujem verejnosti viac-menej trpia (najmä turistov ako zdroj
príjmu). Formy mníšskeho a rehoľného života na Západe zahŕňajú celé spektrum od
kontemplatívnych rádov žijúcich v prísnej odlúčenosti od sveta až po rehole orientované na misionársku prácu a na službu verejnosti v podobe školskej, sociálnej a zdravotníckej činnosti.

dostali svoju najvýraznejšiu podobu v ekumenickom hnutí v 20. storočí, ktorého cieľom
bolo hľadať, čo kresťanské cirkvi spája, a prekonávať, čo ich rozdeľuje.
Protestantizmus a katolicizmus majú rovnaké učenie týkajúce sa božskej Trojice a Ježiša
Krista, ktoré bolo formulované najmä na konciloch v kresťanskom staroveku (prvých sedem koncilov uznávajú všetky kresťanské cirkvi okrem staroorientálnych). Od katolicizmu
sa líši v chápaní cirkvi a pápežskej autority, vzťahu Biblie a tradície, v chápaní Božej milosti
a sviatostí (katolíci majú sedem, protestanti dve), odmietli omšu, mníšstvo, kult Panny
Márie a svätých, púte, odpustky a vôbec každú podobu kresťanskej praxe, ktorá nemá
biblický základ.
Veľmi schematicky možno v protestantizme hovoriť o evanjelickej („luterskej“) a reformovanej („kalvínskej“) vetve a o hnutiach a skupinách, ktoré vznikli v radikálnej vetve
reformácie (patria sem krstenecké hnutie, mennoniti, amiši, hutteriti, baptistické hnutie).
Akýmsi stredným prúdom medzi katolicizmom a protestantizmom je anglikanizmus.
Tento pojem označuje cirkvi, ktoré súvisia s reformáciou na Britských ostrovoch a sú vo
vzájomnom plnom spoločenstve (Anglican Communion). Pôvodne vznikli pod vplyvom
anglikánskej cirkvi (Church of England), dnes však majú úplnú samostatnosť. Anglikanizmus, podobne ako protestantizmus, nevytvára jednotnú, celosvetovo pôsobiaciu organizáciu, ale je spoločenstvom cirkví, hlásiacich sa k princípom anglikánskeho kresťanstva.
Anglikanizmus zachoval vo svojom učení a praxi niektoré katolícke prvky, zároveň sa však
formoval pod vplyvom protestantskej reformácie. Tieto prvky vytvorili v anglikanizme tri
veľké krídla – Low Church má bližšie k myšlienkam protestantizmu, High Church zachováva niektoré katolícke prvky a tretím, stredným krídlom je Broad Church, ktorá sa snaží
pôsobiť sprostredkujúco medzi protestantizujúcimi a katolicizujúcimi tendenciami a byť
priestorom pre čo najširšie spektrum názorových pozícií.

REFORMÁCIA
Významným obdobím zmien v západnom kresťanstve bolo 16. storočie. Aj keď počas
predchádzajúcich storočí prebiehali v kresťanskej cirkvi permanentné pokusy o reformy, nikdy neviedli k takým rozsiahlym zmenám, akou bola protestantská reformácia
v 16. storočí. Jej spúšťačom sa stalo vystúpenie Martina Luthera v roku 1517, ktorý kritizoval dobové cirkevné pomery a náboženskú prax. V dôsledku spoločenských a politických pomerov v Nemecku sa jeho názory stali programom obnovy cirkvi, ktorej
dôsledkom bolo oddelenie veľkých skupín od rímskokatolíckej cirkvi najmä v severnej
a strednej Európe. Kresťanské hnutia a spoločenstvá, ktoré priamo vzišli z reformácie
v 16. storočí alebo na ňu nadviazali, sú označované súhrnným názvom protestantizmus. Reformácia nebola jednoliatym hnutím, presadzovala sa ťažko a postupne a bola
úspešná najmä na miestach, kde vo svoj prospech získala politické elity. Výsledkom preto nebola jednotná, celosvetová „protestantská cirkev“ ako protiváha rímskokatolíckej
cirkvi, ale rôzne protestantské cirkvi, spoločenstvá, smery a prúdy, ktoré sa v priebehu
storočí ďalej delili. Táto mnohosť a rôznosť kresťanských foriem však nie je v protestantizme chápaná negatívne, ale je považovaná za prejav Božieho pôsobenia. Popri
štiepení existovali zároveň snahy o znovuzjednotenie či o vzájomnú spoluprácu, ktoré

76

Pod protestantizmus sa zvyknú zaraďovať aj skupiny, ktoré nemožno úplne považovať za
protestantské, aj keď vznikli v protestantskom prostredí a inšpirovali sa ním, napr. kvakeri,
adventisti siedmeho dňa, Armáda spásy, letničné hnutia. Charakterizuje ich odmietanie
trvalej cirkevnej organizačnej štruktúry, ktorú vytvárajú podľa potreby a podľa princípu
„zdola“. Za základ považujú ohlasovanie Biblie, ktorej výklad neprináleží autoritatívnemu
reprezentantovi alebo autoritatívnej skupine, ale tvorí sa konsenzom komunity, najmä pri
sociálno-etických otázkach.
Katolíckou odpoveďou na protestantskú reformáciu bol Tridentský koncil, ktorý v nepravidelných odstupoch prebiehal medzi rokmi 1545 – 1563 a ktorý sa stal normatívnym pre celú rímskokatolícku cirkev až po Druhý vatikánsky koncil v 20. storočí. V reakcii
na protestantizmus definoval rímskokatolícke učenie a dogmatizoval tie časti doktríny,
ktoré dovtedy neboli predmetom sporov, napr. počet sviatostí alebo počet biblických
kníh. Úlohu presadiť rozhodnutia koncilu si vzala za svoju práve v tom čase vzniknutá
rehoľa jezuitov („Spoločnosť Ježišova“), ktorá – na rozdiel od dovtedajších troch rehoľných sľubov chudoby, čistoty a poslušnosti – pripájala aj štvrtý sľub absolútnej vernosti
pápežovi.
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Rozštiepenie západného kresťanstva na rímskokatolícku cirkev a protestantské kresťanstvo malo aj svoje politické a kultúrne dôsledky. Medzi katolíckym a protestantským svetom sa natiahla deliaca línia: európsky a americký sever je väčšinovo protestantský, juh je
takmer celý katolícky. Medzi nimi sa vytvorili zóny nedorozumení, konfliktov a bojov, nielen v náboženských a ideologických otázkach, ale aj v oblasti politických, hospodárskych
a vojenských záujmov, v ktorých sa kresťanské náboženstvo v jeho rôznych podobách
stalo súčasťou nemilosrdného súperenia, mocenských hier a bezohľadných stratégií.

ľov náboženstiev sveta (1986), modlil sa pri Západnom múre v Jeruzaleme pri svojej púti
do Izraela (2000) a na Popolcovú stredu v jubilejnom roku 2000 požiadal o odpustenie za
hriechy katolíkov v minulosti.
Rozpad komunistického systému koncom osemdesiatych rokov 20. storočia ovplyvnil aj
kresťanské cirkvi v strednej a východnej Európe. Prestal štátny dozor nad cirkvami, náboženské aktivity už neboli monitorované bezpečnostnými štruktúrami, cirkvi posilňovali
svoju prítomnosť v spoločenskom, hospodárskom a politickom živote. Nastala obnova
rímskokatolíckej, pravoslávnych a protestantských cirkví, z ktorých mnohé sa dožadovali
odškodnenia za prenasledovanie a utrpenie počas komunizmu. Aj keď dnešné štáty majú
oficálne sekulárny charakter, náboženstvo začalo v spoločenskom živote postkomunistických štátov zohrávať významnú úlohu.

KRESŤANST VO V 20. STOROČÍ
Kresťanstvo v 20. storočí stálo pred výzvami vychádzajúcimi zo zmenených politických
a spoločenských pomerov najmä v Európe: rozpad monarchií, dve svetové vojny, rozpad
koloniálneho systému, diktatúry komunistického, fašistického a národno-socialistického
charakteru, studená vojna a rozdelenie sveta na mocenské bloky. Sebavedomím kresťanských cirkví otriasla Prvá, no najmä Druhá svetová vojna, ktorá bola v desivých rozmeroch
ničenia a vraždenia rozpútaná v prostredí západného kresťanstva a na ktorej sa napokon
zúčastnili všetky veľké prúdy kresťanského sveta.
Vojnový konflikt zároveň umožnil ľudské zblíženie členov rôznych cirkví, ktorí dovtedy
vnímali iných kresťanov len cez filtre náboženskej ideológie svojich cirkví. Výsledkom volania po spolupráci a komunikácii všetkých kresťanov bolo založenie Svetovej rady cirkví
v Amsterdame v roku 1948. Motorom zbližovania bola najmä snaha prekonať zahanbenie
a výčitky svedomia z fatálneho zlyhania kresťanov – jednotlivcov aj cirkví, ktoré na „kresťanskom kontinente“ nedokázali zabrániť vypuknutiu dvoch najničivejších vojnových
konfliktov v dejinách ľudstva. Povojnová obnova Európy sa stala akcelerátorom zmien aj
v kresťanských cirkvách, ktoré sa oveľa intenzívnejšie začali snažiť o zapojenie do spoločenských procesov a o budovanie vzájomnej spolupráce. Naliehanie na obnovu kresťanských cirkví a ich väčšiu otvorenosť voči svetu aj voči sebe navzájom nebolo nikdy väčšie.
Rímskokatolícka cirkev sa k ekumenickým aktivitám, prebiehajúcim najmä v protestantskom prostredí, stavala spočiatku rezervovane. Aktívnejšou začala byť až v šesťdesiatych
rokoch 20. storočia pod vplyvom Druhého vatikánskeho koncilu (1962 – 1965), ktorý si
dal za cieľ nebojovať proti „moderným bludom“ (napr. zo zoznamu 80 bludov, ktoré zostavil v roku 1864 pápež Pius IX.), ale deklaroval pozitívny cieľ hľadať nové možnosti pre
cirkev v podmienkach súčasného sveta. Vzhľadom na zmeny, ktoré koncil postupne odhlasoval, bol vnímaný ako prevratná udalosť v dejinách rímskokatolíckej cirkvi vrátane
oveľa otvorenejšieho postoja k nekatolíckym cirkvám. Rozsah a razantnosť zmien nemali
v dejinách rímskokatolíckej cirkvi obdobu. Členmi cirkvi bol väčšinou prijatý v nádeji na
pozitívne zmeny, no našlo sa aj niekoľko skupín, ktoré koncil obvinili zo zrady rímskokatolíckej tradície a koncilové rozhodnutia odmietli. Pápež Ján Pavol II. (prvý a zatiaľ jediný pápež slovanského pôvodu) v snahe o medzináboženský dialóg robil symbolické gestá voči
nekatolíkom: navštívil rímsku synagógu (1986), na stretnutie do Assisi pozval predstavite-
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VÝZVY PRE KRESŤANST VO NA ZAČIATKU 21. STOROČIA
Kresťanské cirkvi prechádzajú na prelome tisícročí významnými zmenami. Za najvážnejšiu výzvu pre tradičné cirkvi v krajinách západnej Európy je klesajúci počet ich príslušníkov. Snažia sa preto hľadať spôsoby, ako spojiť kresťanské učenie s modernými formami
jeho ohlasovania, ako primerane komunikovať cirkevné obsahy verejnosti, ako riešiť situácie, ktoré by mohli narúšať kredit cirkví v spoločnosti a ako v cirkevnom prostredí využívať sociálne siete. Na jednej strane to nachádza porozumenie, najmä v mladšej generácii,
na druhej strane sa ozývajú hlasy, ktoré považujú súčasné spôsoby hlásania kresťanskej
viery za príliš liberálne a volajú po návrate k tradičnejším kresťanským formám.
Aj keď vo svete rastie počet kresťanov, ich podiel na svetovej populácii zostáva rovnaký, približne jednotretinový. Demografia kresťanskej populácie sa mení v prospech tzv.
tretieho sveta – kým počet kresťanov vo vyspelých krajinách Európy a Severnej Ameriky
klesá, narastá ich počet najmä v krajinách Afriky a Latinskej Ameriky. Pri pohľade na vývoj
populácie za posledných sto rokov sú tieto zmeny markantné – demografické centrum
kresťanstva sa posunulo mimo tzv. tradičných kresťanských krajín.
Kresťanstvo je v prvých desaťročiach nového tisícročia intenzívne konfrontované so
svojím stáročným náboženským susedom i rivalom – islamom. V Európe je prítomný
značný počet obyvateľov vyznávajúcich islamské náboženstvo, ktorí do nej prišli ako
ekomomickí migranti v desaťročiach po Druhej svetovej vojne, alebo sú ich potomkami. Narastá aj počet moslimov, ktorí v ostatných rokoch prišli do Európy ako utečenci
v dôsledku politických a vojnových konfliktov v blízkovýchodných a afrických štátoch.
V dôsledku populačnej explózie v Afrike, ktorá sa rovnako týka kresťanov aj moslimov,
v kombinácii s chudobou, nedostatočnými zdrojmi, politickou korupciou a klimatickou
zmenou dochádza k spoločenským napätiam a násilným konfliktom, ktoré majú často
aj náboženský rozmer. Kresťania vnímajú svojich islamských susedov ako výzvu, ale
často aj ako hrozbu.
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V minulých storočiach sa kresťanské cirkvi museli vysporiadať s poznatkami prírodných
vied, protirečiacich kresťanskej kozmológii, potom s evolučnou teóriou, odporujúcej biblickým predstavám o vzniku človeka, a tiež s rozvojom sociálnych vied, nabúravajúcim
kresťanské predstavy o usporiadaní spoločnosti a o mieste cirkvi v nej. V súčasnosti je
silným impulzom pre kresťanskú reflexiu najmä prudký rozvoj biotechnológií, ktoré sú
výzvou pre kresťanskú bioetiku. Etické otázky vyplývajúce z problematiky transplantácie orgánov a tkanív, somatickej génovej terapie, klonovania ľudí, eutanázie, priameho
potratu, antikoncepcie, umelého oplodnenia a výskumu na embryách a embryonálnych
kmeňových bunkách stavajú kresťanské cirkvi pred nutnosť zaujať stanoviská, ktoré sa
nemôžu oprieť o Bibliu a doterajšiu tradíciu, a vyžadujú si formulovanie nových postojov.
Vo väčšine kresťanských cirkví momentálne prevláda voči biomedicíne a biotechnológiám opatrnosť, nedôvera, obava z možného zneužitia a pocit ohrozenia na individuálnej,
spoločenskej a globálnej úrovni. Iba časť názorov v niektorých protestantských cirkvách
pozerá na možnosti biotechnológií, najmä v oblasti umelého oplodnenia a výskumu embryí a embryonálnych kmeňových buniek, ako na nové, morálne odôvodniteľné a prijateľné možnosti, ktoré moderná veda prináša jednotlivcovi a spoločnosti.
*
Tretina ľudstva sa hlási ku kresťanstvu, ktoré vychádza z učenia Ježiša z Nazaretu. Kresťania ho považujú za Krista, Bohom prisľúbeného Mesiáša, ktorý zomrel na kríži za hriechy
ľudí, vstal z mŕtvych a svojich verných predišiel do neba, odkiaľ príde na konci dejín súdiť
živých i mŕtvych. Dobrých a verných prijme po Poslednom súde do večného raja v novom svete. Kresťania uctievajú Ježiša Krista ako človeka a Boha, jednu z troch božských
osôb tvoriacich jedinú božskú bytosť. Aj keď jadrom kresťanstva je Ježišovo učenie o láske k Bohu a k blížnemu vrátane nepriateľov, takmer dvojtisícročné dejiny kresťanstva sú aj
dejinami tragických nedorozumení, eskalovaných sporov, krvavých konfliktov a nenávisti
k vlastným aj cudzím, k iným kresťanom a k nekresťanom. Dnešné cirkvi, popri všetkej
rozmanitosti, snahe o uchovanie vlastnej identity a napriek dejinným rozdielom, deklarujú ekumenickú ochotu nadviazať na pozitíva, ktoré ich spájajú, a odhodlanie poučiť sa
z negatív minulosti pre dobro kresťanov aj nekresťanov.

PhDr. Roman Kečka, PhD.
Katedra porovnávacej religionistiky
Filozofická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

KRESŤANSTVO
averz / reverz
razené medaily v striebre, priemer 6 cm, 2014
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Islam

ISLAM

Moslimov na svete je vyše 1,6 miliardy, čo znamená, že skoro každý štvrtý človek na
svete vyznáva islam. Je to jedna z najväčších náboženských komunít na svete. Je preto
obdivuhodné, ako sa skupinka veriacich, ktorí sa na začiatku 7. storočia zhromažďovali
okolo osoby proroka Muhammada v kupeckom meste Mekka v severozápadnej Arábii,
za takmer tisícpäťsto rokov rozrástla na druhé najpočetnejšie náboženstvo na svete.
Tieto pestré a bohaté dejiny islamskej viery, ktorá expandovala z arabského kupeckého
mesta na periférii a rozšírila sa od Maroka po Indonéziu a od Kaukazu po Mozambik,
poznamenali dejiny aj dnešok ľudstva.

MUHAMMAD A JEHO ŽIVOT

ISLAM
averz / reverz
razené medaily v zlate, priemer 6 cm, 2015

V čase narodenia a mladosti Muhammada bola Mekka síce malou, ale dôležitou
obchodnou bránou medzi Indickým oceánom a Stredomorím. Neskorší Prorok sa narodil
do ekonomicky dynamického a rozmáhajúceho sa sveta, ktorý však čelil sociálnej a etickej
kríze. Mladý Muhammad mal v tomto smere pomerne bohaté skúsenosti. Narodil sa do
úctyhodného, no málo majetného klanu Banú Hášim. Jeho rod bol síce silný, no v dobe
jeho narodenia bol jeho otec už asi po smrti a jeho matka tiež zomrela pomerne skoro.
Vyrastať ako sirota v patriarchálnej spoločnosti nebolo ľahké. Aj keď Muhammada chránil
jeho starý otec a neskôr jeho strýko Abú Tálib, už pomerne skoro si na seba musel zarábať
ako vodca karaván, čím si získal dobré meno. Keď mal dvadsaťpäť rokov, výrazne staršia
vdova Chadídža mu ponúkla sobáš. Muhammad ponuku prijal a nebola to výrazná
zmena len v jeho ekonomickom postavení, ale podľa všetkých zdrojov to bolo aj šťastné
manželstvo. Okrem iného to Muhammadovi umožňovalo, aby si každý rok v mesiaci
ramadán urobil voľno, prechádzal sa v okolí svojho rodného mesta a premýšľal o svete
a osude ľudí v ňom. Pri takejto príležitosti okolo roku 610 prespával v jaskyni na hore
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Hírá, kde sa mu zjavil archanjel Gabriel a začal mu prednášať prvých päť veršov 96. súry:
„Prednášaj v mene Pána svojho, ktorý stvoril, stvoril človeka z kvapky krvi, prednášaj a ver,
že Pán tvoj je najštedrejší, ktorý naučil perom, naučil človeka to, čo ten nevedel.“ Bol to
okamih vzniku islamu. Muhammad sa síce vzpieral, že nevie prednášať ani čítať, ale na
naliehanie Gabriela sa podvolil a po zahnaní počiatočných pochybností sa začal naplno
venovať svojmu posolstvu. Približne dva roky ešte nevystupoval verejne, no potom svoje
učenie začal verejne hlásať v Mekke a v okolí. Jeho vystúpenie však vyvolalo viac obáv
a pochybností než nadšenia.
Najmä qurajšovská aristokracia, politicko-ekonomická elita Mekky, Muhammadove
vystúpenie nevítala s nadšením. Bolo to tak hlavne preto, že obchodný úspech Mekky
bol úzko spojený s predislamským arabským náboženstvom. Pred príchodom islamu
môžeme v Mekke a v iných častiach severu Arabského polostrova hovoriť o rôznych
podobách polydémonizmu a polyteizmu. Ľudia uctievali mnohých bohov a bohyne, no
v tomto smere mala Mekka pomerne unikátne povstanie, keďže raz v roku sa konala
veľká púť ku Ka’be, už vtedy existujúcej svätyni v podobe kocky. Nie až tak samotná
púť, ale najmä s tým spojené všeobecné medzikmeňové prímerie urobilo z tejto
udalosti dôležitú obchodnú príležitosť. Spoločenské pomery na Arabskom polostrove
pred vznikom islamu totiž do veľkej miery určovali krvné pomsty, ktoré mohli pretrvať
niekoľko generácií a znemožnili riadne fungovanie spoločenských a obchodných
vzťahov. Počas mekkskej púte však krvná pomsta aj iné konflikty neplatili, a preto
najlepšie obchody v celom regióne sa uzatvárali práve v Mekke. Keďže Muhammad
napadal práve staré náboženské predstavy, aktuálni držitelia moci v ňom videli
hrozbu. Muhammad však neprišiel len s novým náboženstvom, ale aj s výraznými
spoločenskými a politickými reformami. Tvrdil, že síce existuje spoločenská nerovnosť,
ale pred Bohom sú si ľudia – muži, ženy aj otroci – rovní. Prišiel aj s cieľom preklenúť
medzikmeňové rozdielnosti a islamskú komunitu (po arabsky umma) staval nad
kmeňové či iné štruktúry. Možno prekvapím, keď Muhammada označím za zástancu
práv žien, no faktom je, že to bol on, kto zakázal pochovávanie prvorodených dievčat
v púšti, čo bolo zaužívané v predislamskej dobe, a tiež ženám, ktoré v predislamskej
dobe neboli právnymi subjektmi, dal právo svedčiť či dediť, aj keď v porovnaní s mužmi
len polovičným dielom.
Po smrti Chadídže a strýka Abú Táliba, jeho dvoch najväčších ochrancov, sa v roku 619 Muhammadove osudy v Mekke skomplikovali. Moslimská komunita sa dostala do pomerne
veľkej krízy. Moslimovia už aj predtým hľadali možné útočisko pred prenasledovaním,
o čom svedčí prvá emigrácia skupiny moslimov do Abesínie (Etiópie) v roku 615. V roku
619 došlo k podobnému neúspešnému pokusu utiecť do oázy at-Tá’if blízko Mekky, ale
až v roku 622 po vyjednávaní s bohatou poľnohospodárskou, no vnútorne rozhádanou
oázou Jathrib došlo ku kľúčovej udalosti raných moslimských dejín. Odchod či emigrácia, tzv. hidžra, Muhammada a jeho zástancov do Jathribu, ktorý bol premenovaný na
počesť Muhammada na „Mesto prorokovo“ (po arabsky Madínat an-nabí, odtiaľ názov
Medina), výrazne zmenil ďalšie osudy moslimskej komunity. V Medíne už moslimovia
mohli fungovať ako samostatná obec (umma), ktorá v tomto ranom období zahŕňala aj
medinských židov. Proroka síce ešte čakali vojenské konfrontácie s obyvateľmi Mekky, no
po týchto peripetiách sa v roku 630 mohol triumfálne a bez krvipreliatia vrátiť do Mekky.
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Muhammad po svojom návrate nedal síce zabiť svojich bývalých nepriateľov, dal však
rozbiť modly bohov, umiestnené v Ka’be a jej okolí. Zo svojho triumfu sa však dlho netešil,
keďže v roku 632 zomrel.
Muhammadova smrť však nič nezmenila na dedičstve, ktoré zanechal moslimom. Slovo
islam etymologicky znamená „odovzdať sa do vôle Božej, podriadiť sa jej, zmieriť sa
s ňou“. Tých, ktorí tak spravia, nazývame moslimami. K tomu, ako to dosiahnuť, nám
Muhammad nezanechal len Korán, pre moslimov autentické slovo Božie, ale boli zaznamenané aj jeho výroky a činy, aby poslúžili ako vzor pre moslimov.

KORÁN
V arabčine al-Qur’án, často označovaný ako Vznešený Korán (po arabsky al-Qur’án alkarím), je pre moslimov autentické slovo Božie, zjavené prostredníctvom archanjela Gabriela prorokovi Muhammadovi. V chápaní islamu je podstata Koránu večná a nemenná
a je obsiahnutá v nebeskej knihe, matke všetkých kníh, ktorá je atribútom samotného
Boha. Oproti tomu vonkajšia podoba Koránu, ako napr. konkrétny jazyk, je vytvorená až
dodatočne a prispôsobená okolnostiam. Podľa moslimov Korán nebolo prvé slovo Božie,
zoslané ľudstvu. Prvý moslim a zároveň prorok Adam dostal prvé zjavenie – dvadsaťosem
písmen arabskej abecedy, potom Abrahám (po arabsky Ibráhím), veľký vzor proroka Muhammada, dostal od Boha tiež isté spisy, po ňom Mojžiš (Músá) ako moslimský prorok
dostal Tóru, David (Dáwúd) žalmy a Ježiš (Ísá) evanjeliá. Až po nich Muhammad dostal
Korán, keďže predošlé zjavenia v dôsledku ľudských zásahov stratili svoju autenticitu,
a preto vzťahy medzi Bohom a človekom bolo treba uviesť na pravú mieru. Korán platí od
príchodu Muhammada do konca sveta.
Muhammad dostával texty Koránu postupne a počas jeho života sa text zachovával
predovšetkým ústne. Po Prorokovej smrti a expanzii islamu sa postupne ukázala potreba
texty Koránu zapísať. K tejto kodifikácii došlo počas vlády kalifa Uthmána, keď komisia
znalcov pod vedením bývalého Muhammadovho sekretára pozbierala rôzne už zapísané
alebo v ústnej tradícii stále živé časti textu. Práca trvala päť rokov a v roku 656 bola
výsledkom už zapísaná forma celého textu Koránu, stále však bolo treba, aby text prešiel
ďalšími spresneniami. Vzniklo tak sedem základných čítaní Koránu, z ktorých je dnes
všeobecne používaná podoba, uznaná v roku 1924.
Korán sa klasicky delí na kapitoly (po arabsky súra), ktorých je celkovo 114 a okrem
prvej sú radené podľa dĺžky. Prvá súra, tzv. Otvárateľka (po arabsky al-Fátiha), je akousi
krátkou Muhammadovou modlitbou, ktorú prednášajú moslimovia všade vo svete
počas každej modlitby. Kapitoly sa delia na verše. Kapitoly a verše sú číslované, aby
sa na nich dalo lepšie odvolať, no súry majú aj svoje tradičné názvy, napríklad druhá
sa volá Súra kravy. Kapitoly sa delia tiež podľa toho, či boli zjavené Muhammadovi
v Mekke alebo Medine.
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Korán je súčasťou tradičnej moslimskej domácnosti, je uložený na čestnom mieste
a zaobchádza sa s ním s úctou. Kópie Koránu nájdeme aj v mešitách. Počas mesiaca
ramadán by si mal každý moslim Korán prečítať, k čomu slúži praktické delenie Koránu na
7, 30 a 240 rovnomerne dlhých odsekov, čo je vyznačené na okraji knihy.
Významnou podobou Koránu je jeho recitovaná verzia, ktorú je možné počuť všade
v moslimskom svete, z nahrávok či v živom predvedení. Konajú sa súťaže v recitácii
Koránu a významní recitátori sa tešia veľkej popularite.
V Koráne sú obsiahnuté základné tézy islamskej vierouky, no vzhľadom na náročnosť
textu je jeho interpretácia značne obťažná.
Moslimskí náboženskí znalci (ulamá) vychádzali z týchto prameňov a spísali tzv. korene
islamskej viery v podobe piatich bodov. Je to krátke zhrnutie islamskej doktríny, ktoré je
všeobecne platné. Prvý bod sa týka doktríny o Božej jedinosti (tawhíd). Islamské chápanie
monoteizmu je pomerne prísne, Boh je večný, nemá žiadnych spolubohov a nedá sa
antropomorfne zobraziť. Je to absolútny Boh a anjeli vykonávajú jeho vôľu. Práve viera
v anjelov je druhým bodom koreňov islamského náboženstva. Predislamskí Arabi síce
verili v démonov, duchov a džinov a túto vieru prevzal aj islam, no viera v anjelov je pre
toto prostredie nová, preto ju treba zdôrazňovať. Anjeli v islame sú bezpohlavné bytosti,
stvorené zo svetla, ktoré často majú antropomorfnú či zoomorfnú okrídlenú podobu.
Ich hlavnou úlohou je velebiť Boha a vykonávať jeho vôľu. Ďalšou z hlavných zásad
islamu je viera v prorokov a proroctvo. V moslimskom učení Muhammad nie je prvým,
ale posledným z prorokov. Dlhá genealógia moslimských prorokov sa tiahne od prvého
človeka Adama cez Abraháma, Mojžiša, Dávida, Šalamúna, Jána Krstiteľa, Ježiša a iných
až po Muhammada. Práve neustála komunikácia Boha s týmito prorokmi dáva zmysel
moslimskému chápaniu dejín. Nasledujúcim bodom z koreňov islamského učenia je viera
v čiastkové predurčenie a v absolútnu Božiu spravodlivosť. V ranom islame prebehli veľké
diskusie o podobe predurčenia a napokon sa do doktríny dostal kompromis, na základe
ktorého Boh síce predurčuje mnohé okolnosti a možnosti ľudského života (napríklad
kedy, ako a s akými vlohami sa narodíme a podobne), no každý je zodpovedný za svoje
činy. Tie budú na konci vekov pri poslednom súde posúdené Bohom, ktorý to spraví
nezávisle a spravodlivo. Práve viera v posledný súd a vzkriesenie, teda aj v nesmrteľnú
dušu je ďalším zo základných bodov islamskej doktríny. Ší’iti ku koreňom viery ešte pridali
vieru v neomylných imámov, nábožensko-politických vodcov ich komunity, ktorí sú podľa
ší’itskeho názoru zárukou fungovania tohto sveta.

PÄŤ PILIEROV ISLAMSKEJ VIERY
Popri piatich, pre ší’itov šiestich, bodoch doktríny je nemenej dôležitých päť povinností,
ktoré by moslimovia mali vykonávať v každodennej praxi. Je to tzv. päť pilierov viery
a spájajú to najdôležitejšie, čo sú moslimovia povinní vykonávať. Prvým z nich je
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vyznanie viery (šaháda). Ide o verejné vyslovenie vety, ktorá zhrnuje podstatu islamu:
„Niet boha okrem Boha a Muhammad je poslom Božím“ (po arabsky Lá iláha ilá Alláh
wa Muhammadu rasúl Allál). Moslim by to mal vysloviť úprimne a pred svedkami, je
to verbálna deklarácia jeho moslimskej identity. Prvá časť vyznania viery hovorí
o striktnom monoteizme, čím islam bez pochýb je, a druhá časť šahády hovorí o tom,
ako sú ľudia o Bohu a jeho podobe upovedomení, t. j. prostredníctvom posla a proroka
Muhammada. Ostatné štyri piliere viery sú potom praktickou podobou vyznania
viery skutkom, nielen slovom.
Druhým pilierom je modlitba (salát). Nie je to modlitba prosebná, ale deklaratívna,
ktorá vyjadruje odovzdanie sa človeka Božej vôli. Päťkrát denne by ju mal prejavovať
sériami pohybov a odriekaním textu Koránu a iných modlitebných textov. Modlitba je
platná, ak spĺňa určité predpoklady. Prvým a najdôležitejším z nich je rituálna a fyzická
čistota osoby, ktorá sa modlí, potom čistota šatstva a miesta, kde sa modlí. Dôležité je aj
vhodné ustrojenie, teda modliaci sa moslim musí byť vhodne oblečený. Modlitba musí
byť vykonaná správnym smerom, teda smerom ku Ka’be v Mekke. Nemenej dôležitý je
čas modlitby, ktorý sa určuje na základe aktuálnej pozície slnka. Poslednou, avšak veľmi
dôležitou podmienkou správne vykonanej modlitby je dobrý úmysel, teda či moslim
myslí svoju modlitbu úprimne. Modlitba, okrem piatkovej poludňajšej modlitby, nemusí
byť vykonaná v mešite, no mešita je tým ideálne upraveným priestorom, v ktorom
je k dispozícii väčšina z podmienok modlitby. Na dvore mešít či pri mešite sú často
studne alebo fontány a neraz aj kúpele, aby tak moslimom uľahčili vykonať rituálne
umývanie sa pred modlitbou. Čistota miesta v mešite je zaistená kobercami, preto
sa pri vstupe do mešít treba vyzúvať, aby bola zachovaná rituálna aj fyzická čistota.
Pokiaľ ide o smer modlitby, každá mešita je orientovaná smerom k Mekke a vo vnútri
budovy je vyznačený smer špeciálnym výklenkom (mihráb) alebo iným spôsobom.
Mihráb sa dá spoznať aj na základe toho, že spravidla ide o najviac zdobenú časť mešity.
Niektoré veľké mešity dokonca môžu mať viac mihrábov. K zaisteniu správnych časov
modlitby v mešitách slúžia minarety. Tieto spravidla štíhle veže slúžili k tomu, aby
výzvu k modlitbe bolo počuť čo najďalej. Dnes však už mešity zvolávajú k modlitbe
pomocou zosilňovačov a ampliónov, no na konci systému pri mikrofóne by mal byť živý
ľudský hlas. Samozrejme, v dnešnej dobe v moslimských krajinách sa o modlitebných
časoch dozvieme nielen z minaretov, ale aj z rozhlasu či televízie, ktoré vtedy na chvíľu
prerušujú vysielanie. Modlitebné časy sú vytlačené aj na predných stranách miestnych
denníkov.
Pre moslimských mužov je špecifická piatková poludňajšia modlitba, ktorú by mali
vykonať v mešite, pretože vtedy sa koná aj kázanie. Kazateľ stojí spravidla na kazateľnici
(minbár) pri mihrábe, pri vysvetľovaní niektorých náboženských problémov sa často
venuje aj aktuálnym spoločenským či politickým otázkam. Pre ženy to nie je povinnosť,
no v prípade záujmu sa môžu zúčastniť piatkovej spoločnej modlitby. V mešitách sa ženy
a muži modlia oddelene. Ženy majú prístup do mužskej časti mešity, no muži takýto
prístup do ženskej časti nemajú.
Tretím pilierom je pôst (sawm či sijám) v mesiaci ramadán od východu do západu slnka.
Pôst sa vzťahuje na dospelých moslimov, ktorí sú duševne a telesne zdraví. Pôst nie sú
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povinní dodržiavať deti, starci, tehotné alebo dojčiace ženy, chorí, cestujúci, tí, ktorí
vykonávajúci ťažkú prácu alebo moslimovia vo vojne. Väčšina z nich môže túto povinnosť
splniť neskôr, neplatí to však pre chronicky chorých a starcov, ktorí môžu nahradiť pôst
darovaním jedla chudobným. Deti by sa mali učiť pôstu postupne. Moslimovia, ktorí sa
postia, by sa mali vyhýbať nielen jedlu a pitiu, ale aj fajčeniu, pohlavnému styku a dokonca
i „nevhodným“ myšlienkam. Zdôrazňuje sa tiež úloha pôstu ako prostriedku na udržanie
dobrej fyzickej a psychickej kondície, upevnenie disciplíny a sebaovládania moslimov
alebo ako prejav solidarity.
Štvrtým pilierom islamu je dávanie almužny (zakát). Je to princíp moslimskej vzájomnej
solidarity a v niektorých moslimských štátoch má podobu náboženskej dane. Nie je to
však len povinnosť, ale tiež právo, čo znamená, že moslimovia vo finančnej núdzi zakát
neplatia, ale dostávajú. Almužna je zrejme aj odkazom na Muhammadovo neľahké
detstvo, preto aj nepovinné dávanie dobrovoľnej almužny (sadaqa) sa vysoko cení.
Takéto gesto sme mohli napríklad pozorovať, keď Islamská nadácia v Slovenskej republike
poslala materiálnu pomoc obetiam povodní na východnom Slovensku.
Asi najznámejším z piatich pilierov je posledný, t. j. veľká púť (hadždž) do Mekky v mesiaci
Dhul-hidždža. Ide o mimoriadnu udalosť a sled rituálov, ktorý by mal vykonať každý
moslim aspoň raz za život. V súčasnej dobe sa veľkej púte ročne zúčastňujú približne
dva milióny ľudí z celého sveta a celú udalosť má pod kontrolou saudské ministerstvo
pre hadždž, ktoré vydáva pútnické víza, organizuje ubytovanie pútnikov v obrovskom
stanovom meste a stará sa o ich bezpečnosť, ako aj o hladký priebeh jednej z najväčších
náboženských udalostí sveta.
Pred niekoľkými storočiami bolo vydanie sa na púť ozajstným životným dobrodružstvom.
Bola to cesta, ktorá pre mnohých trvala niekoľko mesiacov, ba až rokov, a mnohí sa z púte
ani nevrátili. Preto aj dnes, skôr než sa vydajú na púť, by si pútnici mali usporiadať svoje
rodinné a iné záležitosti. Samotný rituál veľkej púte sa začína už na vonkajšej hranici
posvätného okrsku (haram), ktorá sa tiahne 20 až 40 kilometrov od samotnej Ka’by.
Pred prekročení tejto hranice sa pútnici prezlečú do špeciálneho pútnického odevu
(ihrám), ktorý sa u mužov skladá z dvoch kusov bielej látky – jednu si oblečú okolo
bedier a druhú nosia cez plece. U žien by malo ísť o jednoduchý, pokiaľ je to možné,
tiež biely odev. Cieľom toho je aj oblečením vyjadriť rovnosť moslimov. Po prekročení
hranice haramu platia špeciálne pravidlá, napríklad zákaz strihania vlasov a nechtov, lovu
a akýchkoľvek násilností, ako aj povinnosť za akýchkoľvek okolností zachovať pokojnú
myseľ a nerozčuľovať sa. Keby pútnik tieto pravidlá porušil, jeho púť by sa považovala
za neplatnú. Samotná séria rituálov púte sa začína spoločnou modlitbou. Ďalší deň sa
koná obchádzanie Ka’by, celkom sedemkrát, pritom sa pútnici snažia dotknúť sa budovy
a, ak je to možné, samotného čierneho kameňa, zabudovaného v rohu budovy. Po
obchádzaní sa koná tzv. beh medzi pahorkami al-Marwá a as-Safá na pamiatku toho, ako
Abrahámova žena Hagar hľadala vodu, následkom čoho vznikol bájny prameň Zamzam,
z ktorého dodnes distribuujú vodu po celej Mekke. Tento beh, či skôr prechádzku rýchlou
chôdzou, vykonajú tiež celkovo sedemkrát. Na ďalší deň sa pútnici premiestňujú z Mekky
na planinu Miná, kde sa nachádza ich stanové mesto, a odtiaľ ďalej na miesto nazývané
Arafat, aby vykonali rituálne státie a iné rituálne úkony. Vystúpia aj na Horu milosrdenstva,
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kde Muhammad vykonal svoje posledné kázanie. K večeru sa odoberú naspäť k Miná,
aby pozbierali kamene na ďalší deň, keď sa koná rituálne kameňovanie troch stĺpov
v Džamáráte, ktoré symbolizujú Diabla. Ten istý deň sa koná obetovanie zvierat, spravidla
oviec a kôz, na pamiatku Abrahámovej obete, čo je záverečným aktom púte. Mnohí
moslimovia ešte zostávajú v Mekke, alebo idú do Mediny navštíviť Muhammadovu
hrobku. Po návrate z púte potom dajú vyzdobiť svoje domy a hrdo nosia titul „pútnik“
(hadždží pre mužov a hadždža pre ženy), ktorý im v ich komunite dáva prestíž.

ŠÍ’ITI A SUNNITI
Väčšina moslimov patrí k sunnitskému smeru islamu. Vo svetovej moslimskej komunite
je však prítomná významná menšina, ktorá sa od sunnitského islamu odlišuje nielen
historicky, ale aj v niektorých aspektoch chápania náboženstva a politiky. Touto menšinou
sú ší’iti. V súčasnej dobe ší’iti tvoria zhruba desať percent moslimov a sú zastúpení ako
dominantná väčšina v Iráne, Iraku a Bahrajne a ako významná menšina v Libanone,
Afganistane, Indii, Katare a v mnohých iných častiach moslimského sveta, ale aj v Európe.
Význam ší’itov v moslimských dejinách však bol o dosť významnejší, než to napovedá ich
súčasné postavenie. Ší’itski učenci, vedci, umelci a politickí aj náboženskí predstavitelia
zohrávali významnú úlohu v mnohých historických etapách a v mnohých oblastiach
moslimského sveta.
Ší’itsky islam vzniká bezprostredne v období po smrti proroka Muhammada, keď raná
moslimská komunita sa ocitla v určitej kríze. Ideálne obdobie priamej prítomnosti
a harmonickej jednoty náboženskej a politickej autority v Muhammadovej osobe
netrvalo dlho. Závažné problémy spojené s nástupníctvom sa objavili bezprostredne
po jeho smrti v roku 632. Stalo sa tak hlavne preto, že nezanechal žiadne inštrukcie pre
výber svojho nástupcu. Vtedy po konci obdobia „vlády prorokov“, ktorá trvala podľa
moslimskej tradície od Adama po Muhammada, ktorý ako posledný („pečať prorokov“)
ukončil túto epochu v dejinách ľudstva, v ktorej „Boží poslovia“ viedli spoločnosť ako
jediní legitímni nábožensko-politickí vodcovia. Po dobe prorokov, ale až do konca vekov,
bolo treba tiež viesť a spravovať moslimskú spoločnosť a názory na to, akú by to malo
mať formu, sa výrazne líšili. Prvá skupina moslimov zastávala názor, že by to malo byť
formou zvolených „námestníkov“, teda kalifov, ktorí by mali stáť na čele moslimského
spoločenstva. Krátke obdobie (632 – 661) vlády prvých štyroch „pravoverných“/„správne
vedených“/„ortodoxných“ kalifov, ktorá nasledovala, sa všeobecne chápe ako priame
pokračovanie Muhammadovej vlády: obdobie „prorockého kalifátu“. Prvým kalifom sa
stal Muhammadov dlhoročný priateľ Abú Bakr a po ňom boli zvolení ďalší prominentní
členovia komunity Omar a Osman. Rozkol v moslimskej komunite však bol prítomný už
aj za panovania týchto vládcov, a to napokon viedlo k zavraždeniu Osmana v roku 656.
Kameňom úrazu a príčinou zavraždenia tretieho kalifa, čo pôsobilo dodnes trvajúcu schizmu, bola otázka: Kto je právoplatným nábožensko-politickým vodcom spoločenstva
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moslimov? Dve protichodné strany zastávali radikálne odlišný názor, no každá označovala
dôvody toho druhého za nelegitímne. Z takejto pozície vychádzala aj argumentácia,
ktorá stála za ospravedlnením Osmanových vrahov. Tí tvrdili, že zabili „len“ nelegitímneho vládcu, čím vlastne len zadosťučinili spravodlivosti. Boli totiž zástancovia dynastického princípu vodcovstva Prorokovej rodiny. Štvrtým kalifom sa stal ich kandidát Alí, Muhammadov bratranec a manžel jeho dcéry Fátimy. Jeho zástancovia, skupina, ktorá sa
začala nazývať „stranou Alího“ (arab. ší‘at Alí), neskôr skrátene len ako šía, sa vytvorila
už bezprostredne po Muhammadovej smrti, no svoje záujmy začala uplatňovať len za
vlády tretieho kalifa. Okolnosti vzniku a raného vývoja ší’itov nie sú celkom jasné. Podľa
ich vlastnej argumentácie Muhammad údajne určil Alího za svojho dediča a nástupcu
a odovzdal mu skryté ezoterické vedomosti, ktoré jemu i jeho potomkom dávajú jedinú
legitímnu, dedičnú vládu nad moslimskou komunitou. No Alí bol zvolený a uznaný kalifom len určitou skupinou moslimov. Zástancovia voľby kalifov na čele s Osmanovým
synovcom, damaským miestodržiteľom Muávijom, robila Alího zodpovedným (zrejme
neprávom) za vraždu tretieho kalifa, vďaka ktorej sa dostal, podľa jeho odporcov, ku kalifskému úradu. Došlo tým k rozkolu nielen vo vnútri moslimskej komunity, ale aj v samotnej Muhammadovej rodine.
Pri zrode ší’itskeho islamu teda zavážili politické pohnútky prinajmenšom tak výrazne
ako tie dogmatické. V dôsledku rozkolu došlo k sérii vojenských stretov. Bol to prvý
vojnový konflikt medzi moslimami navzájom, čo islam považuje za jedno z najhorších
ziel. Po niekoľkých bitkách boli napokon ší’iti porazení a Muávija založil umájjovský kalifát
s centrom v Damasku, no ší’itsky islam tým neskončil, ale len začal svoje pôsobenie. Alí
sa stal prvým imámom ší’itskej komunity. Podľa ší’itskeho učenia je imám najvyššou
politickou, právnou a sakrálnou inštanciou a v neposlednom rade priamym potomkom
proroka Mohameda. Je „najlepší spomedzi ľudí, má najvyššiu autoritu a priamo Boh to
zariadil tak, aby ho ľudia počúvali, jeho príkazy a zákazy sú príkazmi a zákazmi samotného
Boha“. Podľa ší’itskej doktríny je v neprítomnosti prorokov priamo zárukou správneho
fungovania sveta. Imámovu spôsobilosť na splnenie týchto úloh predurčujú jeho osobné
kvality, ale aj to, že má dispozíciu a zároveň povinnosť zachovať a udržovať, starať sa
a uplatniť Božiu zvesť prinesenú prorokmi, ďalej zvláštne ezoterické nadanie priblížiť sa
a pomôcť pochopiť veriacim vnútornú, skrytú podstatu Božej zvesti a predovšetkým ich
uviesť do tajomstiev Koránu a tradície. Má tiež za úlohu spájať exoterické a ezoterické
aspekty islamu a mal by tak zabezpečovať neustále spojenie medzi Bohom a človekom.
Imám je tiež neomylný, a preto len on je oprávnený a zároveň schopný sprostredkovať
Božiu vôľu.
Po zavraždení Alího bol za druhého imáma v Kúfe vyhlásený Alího starší syn Hasan (zomrel v roku 669). Ten ale v dôsledku konšpirácie odovzdal svoje práva Muávijovi a uchýlil sa do ústrania v Mekke. Jeho potomkovia sú dnes príslušníci „vznešených“ (šaríf) rodín, ktoré vládli do roku 1924 v Hidžáze, krátko v Sýrii a do roku 1958 v Iraku. Dodnes
vládnu v Jordánsku a v Maroku, hlásia sa však k sunnitskému islamu. Tretím imámom sa
stal mladší Alího syn Husajn (zomrel v roku 680). Situácia medzi ší’itmi a omajovcami sa
vyhrotila po nástupe kalifa Jazída I. (vládol v rokoch 680 – 683). Rozbuškou neskorších
búrlivých udalostí bolo Husajnovo zavraždenie pri irackom meste Karbalá 10. októbra
680. Táto tragická udalosť sa stala výrazným medzníkom v dejinách ší’itskeho islamu. Hu-
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sajnova mučenícka smrť posilnila význam mučeníctva a sebaobetovania v ší’itskej tradícii. Deň Husajnovej smrti, nazývaný ášúrá, je dodnes najvýznamnejším pamätným dňom
pre všetkých ší’itov a jeho hrob v Karbalá je najnavštevovanejším pútnickým miestom.
V tomto hektickom období umájjovci museli čeliť aj inému rivalovi. Jazídovu autoritu
spochybnili Muhammadovi ešte žijúci druhovia, ktorí ovládli Mekku a v roku 683 za kalifa
vyhlásili Abdulláha ibn az-Zubajra, syna jedného z Prorokových druhov. Umájjovské vojská obsadili Medinu a začali obliehať Mekku. Sväté mesto bolo napokon dobyté až v roku
693 a „protikalif“ Ibn az-Zubajr padol v bojoch. Ší’iti najprv boli na strane kalifa z Mekky, ale po niekoľkých nezrovnalostiach sa sami postavili na odpor. Centrom ší’itskeho
odboja sa stala juhoiracká Kúfa, tradičné centrum ší’itov. Moci sa ujal Muchtár ibn Abí
Ubajd, ktorý za imáma vyhlásil v roku 685 Muhammada ibn al-Hanafíju (zomrel okolo
roku 700), nevlastného brata Hasana a Husajna. To, že sa v roku 693 moslimský kalifát
znovu zjednotil, bolo dielom najväčšieho umájjovského vládcu Abd al-Malika (panoval
v rokoch 685 – 705). No ani jemu a tým menej už jeho nástupcom sa nepodarilo celkom
upokojiť politicko-náboženskú opozíciu. Predovšetkým to boli ší’iti, ktorí si robili nárok
na nábožensko-politické vodcovstvo nad komunitou. Z bohato rozvetvenej alíovskej genealógie imámov sa ukázalo byť hneď niekoľko kandidátov na tento post. Jedno storočie
po vzniku islamu sa ší’itsky islam začal výrazne štiepiť, vznikali a zanikali mnohé skupiny
a frakcie. Táto výrazná fragmentovanosť charakterizuje ší’itov dodnes.
Na začiatku sa sformovali dve hlavné skupiny ší’itov. Prvá, nazývaná kajsáníja, nadväzujúca na Muchtárske hnutie, sa skladala z rôznych skupín, ktoré uznávali rozličných
imámov hášimovskej proveniencie. Kajsáníja, ktorá mala svoju masovú základňu medzi
nearabskými konvertitami k islamu, sa stala jedným z hlavných hýbateľov tzv. abbásovskej revolúcie. Druhá skupina, ktorú neskôr začali volať imámíjou a ktorá sa v tej dobe
dištancovala od akejkoľvek politickej činnosti, pôsobila predovšetkým v Kúfe. Ich imámom sa stal Alí Zajn al-Ábidín (zomrel v roku 714), štvrtý imám dnešných ší’itských frakcií.
Boli to jeho syn Muhammad al-Bákir (zomrel v roku 733) a vnuk Dža‘far as-Sádik (zomrel
v roku 765), ktorí ako poprední vzdelanci, znalci tradície a práva v rozhodujúcej miere
ovplyvnil charakter a dogmatickú podobu ší’itskeho islamu. V čase pôsobenia Džafara
došlo k ďalšiemu rozštiepeniu, keď sa v roku 740 jeho strýc Zajd postavil na čelo protiumájjovského povstania v Kúfe, ktoré však bolo potlačené a on bol zabitý. Vznikol však nový
smer, zajdíja, nazývaná tiež podľa ich počtu ako šía piatich imámov. Tento smer pôsobil
v Hidžáze, v Tabaristáne, v Balúdžistáne a inde, kým zajdskí imámovia sa napokon usadili
v Jemene, kde ich dynastia vládla v rokoch 898 – 1962, nepretržite 66 generácií, čo je príkladom najdlhšieho nepretržitého panovania Muhammadových potomkov.
Ďalší rozkol imámíje bol pôsobený smrťou Dža‘fara as-Sádika. Ten určil za svojho dediča
staršieho syna Ismá‘ila, ktorý však zomrel asi ešte za života svojho otca (približne v roku
754). Dža‘far pred smrťou už neurobil ďalšie vymenovanie, preto na imámský titul si
nárokovali až piati kandidáti. Z nich jeho najstarší vnuk, Ismá‘ilov syn Muhammad (zomrel/
„zmizol“ medzi rokmi 796 – 809) a Dža‘farov mladší syn Músá al-Kázim (zomrel v roku 799).
Ší’itska komunita bola vnútorne rozdelená. Prvá veľká skupina uznávala ismá‘ilovskú líniu
a začala sa preto nazývať isma’ilíjou, „zástancami Ismá‘ila“ alebo „siedmíkmi“ podľa počtu
imámov). Avšak ani táto skupina nebola jednotná. Väčšina z nich videla svojho imáma
v Muhammadovi v synovi Ismaila, ktorý však údajne odišiel do ústrania („skryl sa“) a vráti
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sa až na konci časov ako mahdí, „Bohom správne vedený“. Moslimská tradícia ukazuje
mahdího ako obnovovateľa islamu a vodcu moslimov, ktorý vystúpi na konci vekov. Podľa
ší’itov mahdí je „skrytým imámom“. Iná frakcia Muhammadových zástancov však predsa
len pripustila jeho smrť, ale uznávala jeho potomkov ako imámov. Z tejto genealogickej
línie pochádza údajne aj zakladateľ fátimovskej dynastie. Popri Muhammadových
zástancoch boli však aj nasledovníci jeho otca Ismaila. Tento menšinový smer, tzv. pravá
ismá’ilíja, videl pravého imáma práve v ňom a popierajúc jeho smrť dúfali v jeho návrat
ako mahdího.
Dejiny isma’ilíje sú asi jednou z najnapínavejších a najzložitejších kapitol dejín islamu.
V rámci tohto ší’itskeho smeru vznikli a zanikli mnohé skupiny a frakcie, ktoré prešli neraz veľkými premenami. Pokúsim sa aspoň v krátkosti zhrnúť najdôležitejšie momenty
z týchto dejín. Ismá’ilíja, ako aj iné smery ší’itskeho islamu pôsobila dlhé roky v ilegalite v duchu doktríny takíje, vypracovanej Muhammadom al-Bákirom. Takíja umožnila
ší’itom, aby v ohrození života verejne popreli svoju pravú náboženskú identitu, a tak
im umožnila existovať neviditeľne vo väčšinovom sunnitskom islame. Ismá‘ilovské komunity fungovali všade po moslimskom svete a stáli pod vedením dá‘iov, akýchsi „misionárov“.
Výraznú zmenu v tejto existencii znamenalo vystúpenie fátimovskej dynastie. Fátimovci
(podľa Muhammadovej dcéry Fátimy) sa vydelili z toho smeru ismá‘ilíje, ktorý považoval
za skrytého imáma Muhammada syna Ismá‘ila. Jeden z jeho údajných potomkov, prvý
fátimovec Ubajdalláh sa v roku 899 prehlásil za mahdího, čím porušil tradíciu skrytosti
a spôsobil ďalšie rozštiepenie ismá’ilíje a napokon musel utiecť pred konkurenčnou
stranou do severnej Afriky. Tam dosiahol značné politické úspechy a v tuniskej Rakkáde
sa v roku 910 vyhlásil za kalifa a vytvoril predpoklady neskoršieho úspechu fátimovského
kalifátu. Nestretlo sa to však so všeobecným pochopením. Tie skupiny isma’ilíje, ktoré
neuznali Ubajdalláha za mahdího, sa začali združovať okolo Hamdána Karmata,
hlavného predstaviteľa hnutia v Iraku. Tento smer ismá’ilíje nazvaný podľa svojho
zakladateľa karmati sa preslávil predovšetkým svojou militantnosťou. Niekoľkokrát
vyrabovali Irak aj mekkských pútnikov, raz takmer dobyli Bagdad. Najstrašnejším
činom karmatov bolo dobytie a vyrabovanie Mekky počas púte v roku 930, keď ukradli
a odviezli z Ka’by aj čierny kameň, ktorý vrátili až v roku 951 za výkupné. Zastávali
jednoznačne protisunnitskú, ale aj protifátimovskú pozíciu a vytvorili samostatný
politický subjekt s centrom v bahrajnskom al-Ahsá. Očakávali blízky príchod mahdího.
Toho spoznali v roku 931 v jednom mladom Peržanovi. Tento však, hneď ako sa ujal
úradu, prejavil svoje protiarabské cítenie, dal do kliatby Muhammada a ostatných
prorokov, zaviedol podivné rituály. Až keď začal systematicky popravovať popredných
členov komunity, bol prehlásený za falošného mahdího a následne popravený. Toto
fiasko spoločenstvo veľmi oslabilo a viedlo k jeho zániku. Fátimovský kalifát (910 –
1171) skoro po svojom vzniku presunul svoje ťažisko do fátimovcami založenej Káhiry.
Fátimovský kalifát v období najväčšieho rozkvetu kontroloval rozsiahle územie od
Tunisu až po Sýriu. Rozvinul tiež aktívnu a úspešnú misiu po celom arabskom východe.
Dôležitou udalosťou v dejinách fátimovcov je panovanie extravagantného a krutého
kalifa al-Hákima (996 – 1021, potom „zmizol“). S jeho menom sa viaže prenasledovanie
židov a kresťanov a v moslimskom kontexte bezprecedentné zbúranie chrámu Božieho
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hrobu v Jeruzaleme, ako aj zavedenie mnohých radikálnych reforiem a nariadení.
Napokon v roku 1017 sa al-Hákim prehlásil za prevtelenie Boha a po krátkom pôsobení
„zmizol“ v púšti. Jeho nasledovníci sú predkovia dnešných Drúzov.
K ďalšiemu rozštiepeniu došlo po smrti kalifa al-Mustanira (zomrel v roku 1094), keď
sa fátimovci rozdelili na dva tábory podľa toho, ktorého z jeho synov považovali za
právoplatného dediča. Prvá skupina uznávala následníctvo al-Mustalího (1094 –
1101), zatiaľ čo druhá presadzovali vládu Nizára (zomrel/„zmizol“ v roku 1095). Strana
al-Mustalího svojho kandidáta napokon presadila a zástancovia Nizára založili nový
náboženský smer, nazvaný podľa svojho zakladateľa nizárovcami, ktorý sa stal známym
aj pod označením „asasíni“. Nizárovci sa preslávili predovšetkým praxou politických vrážd
a svojou tajomnosťou, ktorá dala vzniknúť jednej z prvých západných romantických
legiend o islame, ktoré však majú ďaleko k pravde. Európske legendy o „asasínoch“
(drogy, náboženská fanatickosť, raj na zemi a pod.) sú najviac známe v redakcii Marca
Pola. Nizárovci pôsobili najmä v Iráne a v Sýrii v uzavretých komunitách organizovaných
okolo horských pevností. Tieto komunity podliehali imámom sídliacim v Alamúte, ktorí
boli údajnými potomkami Nizára. Prvým vodcom skupiny bol Peržan Hasan-e Sabbáh
(1090 – 1124), v Sýrii na čele v „pevnosti misie“ stál Rašíd ad-Dín Sinán, „starec hory“ (žil
v 12. storočí). Moc nizárovcov v Alamúte ukončil mongolský vpád, no určité skupiny sa
presunuli do východného Iránu a v 18. storočí do Indie. V súčasnej dobe žijú nizárovci
v Indii, vo východnej Afrike, v Strednej Ázii pod vedením IV. Aga Chána, ktorý je ich 49.
imámom po Nizárovi.
Popri ismailíji sa však vytvoril iný veľký ší’itsky prúd, ktorý uznal za pravého imáma
Músu al-Kázim, ktorý sa tak stal siedmym v rade pre tzv. ší’itov dvanástich imámov,
teda itsnaašaríju. Po ňom nasledovali Alí ar-Ridá (zomrel v roku 799), Mohamed alDžavád (zomrel v roku 835), Alí al-Hádí (zomrel v roku 868), Hasan al-Askarí (zomrel
v roku 872) a Mohamed al-Mahdí (zomrel/ „zmizol“ v roku 872). Ten posledný podľa
ší’itov dvanástich imámov nezomrel, len sa skryl a vráti sa na konci sveta ako očakávaný
mahdí. Je však sporná už aj jeho samotná historická existencia. Údajne ho videla len
úzka elita vyvolených. Zmizol na trhu v irackom Samarrá, mal však len odísť do ústrania, kde by mal zotrvať až do konca vekov. Jeho skrytosť má dve periódy, delí sa na
obdobie „malej“ a „veľkej“ skrytosti. Počas prvého obdobia, ktoré trvalo od roku 872 do
roku 939, imám riadil komunitu prostredníctvom zástupcov, ktorým sa občas zjavoval
a dával im inštrukcie. Druhé obdobie trvá až do doby, „kým Boh dá imámovi povolenie, aby sa zjavil“, teda do konca sveta. Imám má však aj počas svojej neprítomnosti
naďalej riadiť „vonkajšie“ aj „vnútorné“ počínanie moslimov. Podľa ší’itskej doktríny však
spoločenstvo moslimov nezostáva ani počas imámovej neprítomnosti bez svojho vodcu. Do jeho návratu riadia komunitu najnadanejší a zároveň najkvalifikovanejší jedinci,
ktorí sú schopní správne pochopiť a interpretovať islam. Títo moslimovia sú aktívni znalci a interpreti tradície a práva, nositelia imámovej autority. Ide o ší’itskych „duchovných“,
teda o náboženských a nábožensko-právnych znalcov, z ktorých tí najvýznamnejší
v ší’itskom kontexte často nesú titul ájatolláh („Božie znamenie“). Jedným z nich bol
aj vodca iránskej Islamskej revolúcie v roku 1979, ájatolláh Rúcholláh Chomejní. Ší’iti
dvanástich imámov tvoria dnes prevažnú väčšinu všetkých ší’itov a tento smer islamu
je v Iráne štátnou doktrínou.
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Ší’itov v súčasnej dobe médiá spájajú predovšetkým s radikálnou politikou Iránu či
s militantnou ideológiou niektorých irackých ozbrojených skupín, akým je tzv. Mahdího
armáda či libanonský Hezbolláh. Takéto zjednodušenie by však bolo viac ako zavádzajúce.
Ší’itsky islam reprezentuje originálnu a bohatú náboženskú a kultúrnu tradíciu
a neodmysliteľne patrí k všeobecnému moslimskému dedičstvu.
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