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Univerzální eschatologie z pohledu 
souãasn˘ch ãesk˘ch vûfiících

Olga Ne‰porová*

PfiestoÏe je pojem eschatologie bûÏnû uÏíván v jeho souãasném v˘zna-
mu aÏ od 19. století,1 tvofií eschatologie velmi dÛleÏitou, lze fiíci klíãovou
ãást vût‰iny náboÏensk˘ch uãení. Tento termín je pouÏíván pro oznaãení
uãení o posledních vûcech, k ãemuÏ ostatnû poukazují v˘znamy pÛvod-
ních fieck˘ch slov eschatos (poslední) a eschata (poslední vûci). DÛleÏité
je v‰ak oddûlení dvou základních rovin, ve kter˘ch mÛÏe b˘t pojem es-
chatologie uÏíván. Jednak se mÛÏe jednat o eschatologii individuální, kte-
rá se zab˘vá posledními vûcmi ãlovûka, jeho tûlesnou smrtí a pfiípadnou
dal‰í posmrtnou existencí, jednak o eschatologii univerzální ãi kolektivní
nebo kosmickou, která fie‰í celou problematiku z globálnûj‰ího hlediska
a jejímÏ hlavním obsahem je vûdûní o událostech t˘kajících se konce svû-
ta. V tomto druhém pfiípadû se tedy jedná o ãást uãení kosmologie, která
se vedle osvûtlení vzniku svûta a lidstva vût‰inou zab˘vá také jeho záni-
kem. Právû toto obecnûj‰í hledisko, tedy eschatologie univerzální, je hlav-
ním obsahem následující studie.2 Univerzální eschatologie, koncepce
o zániku a pfiípadném vzniku nového svûta, je dÛleÏitá pro funkcionalis-
tické v˘klady náboÏenství B. Malinowského3 a T. O’Dey.4 RovnûÏ i pro

SUMMARY

Czech Bhagavadg¥tÇ in the Struggle against Spiritual Decline

Czech society in the late 19th and early 20th centuries was coming to a moral and spi-
ritual crisis connected with its transformation into modern society. Strong critics of con-
temporary conditions and of inability of Christianity and positivistic science to help in this
situation were intellectuals related to occultism. Their aim was to spread spirituality which
was seen to be the only solution of that problem.

The use of concepts of Hindu religions (especially from yoga and vedÇnta) in these con-
troversies had strong impact on their interpretations and consequently on the whole process
of their acculturation. The article analyzes the first Czech translations of Bhagavadg¥tÇ (by
F. âupr [1877], V. Procházka [1900], P. Maternová [1920], K. Weinfurter [1926]) to show
the dialectics of this interpretation-utilization process.

All of the discussed translations tend to interpret Bhagavadg¥tÇ in agreement with gnos-
tic-mystical understanding of Christianity. The reasons of this phenomenon consist in the
fact that (a) the Europeans (Westerners) could not think otherwise simply because of their
cultural roots; (b) mystical discourse is highly compatible with liberal individualism and an-
ticlerical and antichurch attitude popular in those times; (c) Gnosticism was appropriate in-
strument to discredit materialism (especially that of science) blamed for causing spiritual
and moral crises.

Such a radical shift in interpretation was made possible by certain modern philosophi-
cal thoughts that led to the notion that not the word but the spirit of the scripture is signifi-
cant for right understanding. These thoughts included antipathy to church religion and to ri-
tual, emphasis on internally experienced religion, tendency to differentiation between
esoteric and exoteric teaching and religious universalism.
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církví – církve fiímskokatolické a âeskobratrské církve evangelické, tedy
co do poãtu ãlenÛ dvou nejvût‰ích církví v âR. A dále o náboÏenské spo-
leãnosti poãetnû v âR ménû zastoupené, nicménû s v˘raznou misijní ori-
entací a narÛstajícím poãtem ãlenÛ – NáboÏenskou spoleãnost SvûdkÛ
Jehovov˘ch8 a Mezinárodní spoleãnost pro vûdomí Kr‰ny (ISKCON9),
neboli hnutí Haré Kr‰na. V̆ zkumn˘ vzorek byl sloÏen z respondentÛ ná-
leÏejících k uveden˘m náboÏensk˘m skupinám a aktivnû se úãastnících
bohosluÏeb a dal‰ích kolektivních událostí v rámci konkrétní farnosti ãi
náboÏenské skupiny seskupené kolem chrámu. V‰ichni respondenti byli
ve vûku od 30 do 50 let, pfiiãemÏ jejich vûkov˘ prÛmûr ãinil 39 let. V kaÏ-
dé náboÏenské skupinû bylo provedeno 6 rozhovorÛ s respondenty, ktefií
byli vÏdy zastoupeni rovnocennû podle pohlaví. Celkem bylo osloveno 12
muÏÛ a 12 Ïen. Mimo vûk a pohlaví byl dal‰í v˘bûr nahodil˘.

V̆ zkum sestával ze semi-strukturovan˘ch nestandardizovan˘ch rozho-
vorÛ veden˘ch na téma smrt, jejichÏ jedna ãást byla zamûfiena právû na
univerzální eschatologii. Konkrétnû byli respondenti dotazováni na to, co
si myslí o moÏnosti, Ïe Ïivot na Zemi, pfiípadnû celá Zemû, by mohly za-
niknout. Respondenti pfiitom nebyli nijak vyz˘váni, aby prezentovali ne-
bo kladli dÛraz na své náboÏenské pfiesvûdãení, pfiesto se do jejich odpo-
vûdí náboÏenské pfiesvûdãení v naprosté vût‰inû pfiípadÛ promítlo. Toto
zji‰tûní není pfiíli‰ pfiekvapivé, neboÈ odpovûdi na otázky o smrti, posmrt-
né existenci a pfiípadném zániku svûta tvofií ve vût‰inû zkouman˘ch nábo-
Ïensk˘ch skupin centrální ãást vûrouky. Pfiedstavy vûfiících t˘kající se po-
smrtné existence ãi zániku svûta by tedy mûly b˘t oficiální dogmatikou
vlastní církve ãi náboÏenské spoleãnosti v tûchto záleÏitostech ovlivnûny.
Cílem v˘zkumu bylo zjistit, jaké pfiedstavy o kolektivní eschatologii se
dnes mezi jednotliv˘mi skupinami vûfiících vyskytují a nakolik se dnes
pfiesvûdãení a pfiedstavy bûÏn˘ch vûfiících o eschatologii shodují s oficiál-
ním stanoviskem církve ãi náboÏenské skupiny, které je jim pfiedkládáno
ve své pÛvodnûj‰í verzi v sakrálních textech a dále napfiíklad v náboÏen-
sk˘ch ãasopisech vydávan˘ch jednotliv˘mi církvemi ãi náboÏensk˘mi
spoleãnostmi ãi v návaznosti na nû. DÛleÏité je také zji‰tûní, zda se vydá-
vané ãasopisy danou problematikou vÛbec zab˘vají, jak ãasto a v jakém
kontextu. Dal‰ím cílem bylo alespoÀ ãásteãné odkrytí mechanismu utvá-
fiení osobních pfiedstav a poukázání na konvergenci ãi diverzitu mezi pfied-
stavami jednotliv˘ch vûfiících v rámci jedné skupiny a pfiípadnû i mezi-
skupinovû. Proveden˘ kvalitativní v˘zkum si v Ïádném pfiípadû nemÛÏe
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zastánce teorie racionální volby v oblasti náboÏenství, napfiíklad R. Starka
a W. S. Bainbridge,5 se proklamace nového svûta v mnoh˘ch náboÏen-
sk˘ch proroctvích mÛÏe stát právû jedním z pfiíkladÛ tzv. kompenzátorÛ.

Hlavní pozornost této studie není zamûfiena na oficiální teologické
doktríny, n˘brÏ na aktuální recepci dané problematiky z hlediska aktéra,
v tomto pfiípadû bûÏného vûfiícího, kter˘ se aktivnû úãastní na náboÏen-
ském dûní jedné ze ãtyfi zkouman˘ch církví ãi náboÏensk˘ch spoleãností.
Dal‰ím, spí‰e doplÀujícím pohledem, je velmi struãná charakteristika uni-
verzální eschatologie v sakrálních textech a rovnûÏ anal˘za eschatologic-
ké problematiky prezentované ve vybran˘ch periodicky vydávan˘ch tis-
kovinách, které jsou urãeny vûfiícím jednotliv˘ch zkouman˘ch skupin.
Ústfiedním cílem studie je pfiedstavení základních koncepcí t˘kajících se
konce svûta a pfiípadného zniãení Zemû tak, jak jsou v souãasnosti vní-
mány a prezentovány pfiíslu‰níky ãtyfi náboÏensk˘ch skupin dÛleÏit˘ch
v âR, a jejich následná interpretace provedená v návaznosti na pojednání
o dané problematice v náboÏensk˘ch tiskovinách.

Metody a zámûry v˘zkumu

Prezentovaná studie je zaloÏena pfiedev‰ím na datech získan˘ch bûhem
kvalitativního sociálnû-antropologického v˘zkumu, kter˘ probíhal od srp-
na 2003 do kvûtna 2004. Jeho první ãást spoãívala ve sbûru pramenÛ
písemné povahy a jejich následném rozboru. Konkrétnû se jednalo pfiede-
v‰ím o vyhledávání a studium publikovan˘ch textÛ zab˘vajících se escha-
tologickou problematikou. Ve vybran˘ch periodicky vydávan˘ch tiskovi-
nách, které vycházejí v jisté návaznosti na zkoumané církve ãi náboÏenské
spoleãnosti, byl sledován v˘skyt statí zab˘vajících se zkoumanou proble-
matikou a tyto byly následnû obsahovû analyzovány.6

Druhou ãástí byl v˘zkum v terénu, a to ve ãtyfiech praÏsk˘ch náboÏen-
sk˘ch skupinách.7 Jednalo se o skupiny dvou tradiãních kfiesÈansk˘ch
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Matou‰e je uvedena eschatologická vize, ve které JeÏí‰ pfiedpovídá zkázu
chrámu a zniãení Jeruzaléma, velké souÏení lidí (zde se odvolává na sta-
rozákonní proroctví Daniela) a následn˘ pfiíchod Syna ãlovûka (Mt 24).
Vyz˘vá pfiitom k duchovní bdûlosti, neboÈ ãas jeho pfiíchodu není nikomu
z lidí znám˘: „O onom dni a hodinû v‰ak neví nikdo, ani andûlé v nebi,
ani Syn; jenom Otec sám.“ (Mt 24,36). Následnû je uvedeno také proroc-
tví o posledním soudu (Mt 25,31-46), bûhem kterého bude Syn ãlovûka
soudit v‰echny lidi, respektive v‰echny národy, následkem ãehoÏ nespra-
vedliví „pÛjdou do vûãn˘ch muk, ale spravedliví do vûãného Ïivota“
(Mt 25,46). Zniãení Jeruzaléma tak nelze podle tohoto textu chápat jako
koneãn˘ a definitivní zákrok, kter˘m by byli zároveÀ zniãeni v‰ichni lidé,
n˘brÏ jako opatfiení, pomocí nûhoÏ budou potrestáni nespravedliví, zatím-
co spravedlivé bude ãekat Ïivot vûãn˘. O tom, jaká bude jeho forma, se
zde nic více nefiíká.

V proroctvích o konci svûta navazuje Nov˘ zákon zcela jasnû na pro-
roctví Starého zákona. Také apo‰tol Petr ve svém druhém listu pfiipomíná
kfiesÈanÛm druh˘ pfiíchod Pánû, o kterém nikdo neví, kdy nastane – „Den
Pánû pfiijde jako pfiichází zlodûj.“ (2 Pt 3,10). Jisté v‰ak je, Ïe pfii nûm ny-
nûj‰í svût zanikne, zfiejmû ohnûm, a posléze bude vytvofien svût nov˘
a lep‰í. Petr pfiímo popisuje události, které nastanou po pfiíchodu Pánû ná-
sledujícím zpÛsobem: „Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se roz-
taví a zemû se v‰emi lidsk˘mi ãiny bude postavena pfied soud.“ (2 Pt
3,10). Opût se zde tedy nejedná o definitivní konec v‰eho a v‰ech, n˘brÏ
o zaslouÏen˘ trest ãi odmûnu, neboÈ následnû, jak sám pfiipomíná, bude
fungovat oãekávané nové nebe a nová zemû, „ve kter˘ch pfieb˘vá sprave-
dlnost“ (2 Pt 3,13). TotéÏ proroctví o zániku nebe a zemû a vzniku nové-
ho nebe a nové zemû je zmínûno také ve Janovû Zjevení (Zj 21). Autor zje-
vení zde dále pfiedpovídá Kristovo vítûzství nad Antikristem, spoutání
satana a vznik tisícileté fií‰e Kristovy (Zj 19-20), pfiiãemÏ právû tyto pasá-
Ïe se v minulosti stávaly ústfiedním uãením a zdrojem pro vznik rÛzn˘ch
chiliastick˘ch a milenaristick˘ch sekt a hnutí v rámci kfiesÈanství.

¤ím‰tí katolíci

Souãasná katolická dogmatika nechápe univerzální eschatologii jako
naprost˘ konec v‰eho, n˘brÏ zdÛrazÀuje její pozitivní aspekt a vnímá ji
primárnû jako obnovu, nikoliv niãení. Eschatologie je zde pojímána jako
„Bohem zpÛsobená koneãná obnova lidstva a celého kosmu“12 a její niãi-
v˘ charakter je vût‰inou potlaãen. Aspekt definitivnosti a koneãnosti to-
hoto zásahu je v‰ak zachován.
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nárokovat reprezentativnost zji‰tûn˘ch v˘sledkÛ ve vztahu ke v‰em vûfií-
cím zkouman˘ch církví a náboÏensk˘ch skupin, nicménû pfiiná‰í validní
zji‰tûní o problematice univerzální eschatologie mezi souãasn˘mi ãesk˘-
mi vûfiícími.

Nástin univerzální eschatologie ve Starém a Novém zákonû

Eschatologické prvky se zaãaly objevovat jiÏ ve Starém zákonû, novo-
zákonní texty pak na nû navázaly a dál rozvinuly jiÏ nastínûné pfiedstavy
o zániku svûta. Star˘ zákon pfiiná‰í nejvíce eschatologick˘ch vizí v pro-
roctvích obsaÏen˘ch v knize Izajá‰, kde se také objevily jedny z prvních
starozákonních poukazÛ na kolektivní vzkfií‰ení mrtv˘ch (Iz 26,19).10

Prorok Izajá‰ pfiedpovídá, Ïe nastane naprosté zniãení zemû a v‰eho Ïivé-
ho na ní a rovnûÏ uvádí, Ïe tuto zkázu pfieÏije jen málo lidí. Proroctví za-
ãíná slovy: „Hle, Hospodin vyplení zemi a zpusto‰í ji, rozvrátí její tváfi-
nost a rozprá‰í její obyvatele.“ (Iz 24,1)11 a pokraãuje v˘ãtem ne‰tûstí,
která postihnou zemi a její obyvatele, pfiiãemÏ uvádí, Ïe nûktefií budou vy-
koupeni a budou se radovat s Hospodinem, kter˘ je vezme pod svoji
ochranu a oni ho budou uctívat a chválit (Iz 24-26). Dále se v knize Izajá‰
objevuje slavné proroctví o slibu Hospodina, Ïe vytvofií nové nebe a no-
vou zemi pro svÛj lid, tedy proroctví o novém stvofiení. Hospodin zde pra-
ví: „Hle, já stvofiím nová nebesa a novou zemi. Vûci minulé nebudou pfii-
pomínány, nevstoupí na mysl.“ (Iz 65,17). To naznaãuje, Ïe prorokované
stvofiení bude nové a odli‰né od toho starého, které bylo zniãeno, a byla
tak mezi nimi pfieru‰ena kontinuita. Staré jiÏ nebude více pfiipomínáno.
Toto proroctví koresponduje se situací IzraelitÛ, ktefií zaÏívali ve sv˘ch
dûjinách mnohá pfiíkofií a touÏebnû oãekávali okamÏik, kdy bude tomuto
stavu uãinûn definitivní konec a oni budou moci Ïít v klidu a pokoji, vy-
znávajíce svého Hospodina, jenÏ jim pfiislíbil vlastní zemi plnou hojnosti.
Eschatologické vize o konci svûta se mezi nimi roz‰ífiily pfiedev‰ím po ná-
vratu z exilu v 6. st. pfi.n.l., po kterém Izraelité oãekávali zlep‰ení stavu
a obnovení svûta. Dal‰í takové proroctví je obsaÏeno v knize Daniel (Da
10-12), kde je uvedeno vidûní o posledních dnech a o záchranû BoÏího li-
du. Apokalyptické texty byly bûÏnou souãástí hebrejské tradice a byly
vlastnû svého druhu pfiirozenou reakcí na stav a okolnosti, se kter˘mi se
Izraelité setkávali a kter˘m museli ãelit.

Apokalyptické vize o konci svûta jsou rovnûÏ souãástí Nového zákona,
pfiiãemÏ navazují na dfiívûj‰í proroctví starozákonní. V Evangeliu podle
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11 V‰echny biblické citace jsou uvedeny podle ãeského ekumenického pfiekladu (1985).
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Matou‰e je uvedena eschatologická vize, ve které JeÏí‰ pfiedpovídá zkázu
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autora zafiazena do kfiesÈanského kánonu. Autor argumentuje tím, Ïe po-
kud by ke zniãení Jeruzaléma nedo‰lo, pfiestali by ji lidé povaÏovat za in-
spirovanou, oznaãili by ji za fale‰nou a dál uÏ ji neopisovali. O tom, Ïe je
tento argument sporn˘, nemusíme na tomto místû diskutovat, dÛleÏité je,
jaké bylo základní vyznûní textu pfiedkládaného ãtenáfii. Jeho hlavním po-
sláním bylo vlastnû sdûlení o tom, Ïe Janova Apokalypsa nevûstí Ïádn˘
konec svûta ãi dûjin, ale událost, která jiÏ dávno probûhla, a rozhodnû te-
dy není nutné se jí jakkoliv obávat.

Magazín AD, kter˘ je vûnován spí‰e mlad‰ím ãtenáfiÛm, ale pfiíleÏitost-
nû ho ãtou i nûktefií tfiicátníci, se univerzální eschatologii jako samostat-
nému tématu témûfi vÛbec nevûnoval. Jedinou, nepfiíli‰ podstatnou v˘jim-
kou byl kratiãk˘ text o podobenství o posledním soudu, jehoÏ hlavním
poselstvím v‰ak byl dÛraz na pomoc blízk˘m (bezdomovcÛm, vûzÀÛm
a nemocn˘m), nikoli poukaz na konec svûta ãi novou zemi.16

Následnû ukáÏi, jaké pfiedstavy t˘kající se zániku svûta se vyskytují
mezi dne‰ními katolíky.17 Zde byla oproti nastínûn˘m konceptÛm uvede-
n˘m v tisku situace ponûkud jiná. Vût‰ina (5) z ‰esti vûfiících se pfiiklánû-
la k tomu, Ïe Zemû nûkdy v budoucnosti zanikne, pfiiãemÏ respondenti
poukazovali vût‰inou na ekologickou stránku vûci, pfiírodní katastrofy, ale
i války a niãiv˘ vliv ãlovûka na planetu. Dva respondenti pfiitom povaÏo-
vali zánik Zemû za zcela jist˘. Jeden z nich, pan Ladislav,18 na otázku, zda
Zemû nebo Ïivot na Zemi nûjak˘m zpÛsobem zanikne, odpovûdûl:

No, urãitû jednou zanikne. Myslím, Ïe to k tomu dneska spûje, kdyÏ vidíte katastro-
fy a tohleto, Ïe lidi za prvé si Zemû neváÏí, a kdyÏ vidíme támhle potopy a sucha,
takÏe urãitû k tomu spûje.

O zániku Zemû je pevnû pfiesvûdãen a za jeho pfiíãinu pokládá ekologic-
kou katastrofu. Naproti tomu pan Petr vychází z obecnûj‰í pfiedstavy, Ïe
„nic není vûãné“, a tedy ani Slunce a planeta Zemû ne. I on v‰ak posléze
poukázal na ekologickou hrozbu. Dal‰í tfii respondenti hodnotili zánik
Zemû jako moÏn˘, pfiiãemÏ dva z nich poukazovali opût na niãení Ïivot-
ního prostfiedí a ekologickou stránku vûci, dále na konání válek. Zánik by
podle nich mûl tedy b˘t spí‰e postupnou záleÏitostí, jak vyjádfiila paní
Hana následujícími slovy:
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V Katolickém t˘deníku a jeho mûsíãní pfiíloze Perspektivy nebylo v ob-
dobí let 1999-2002 univerzální eschatologii vûnováno pfiíli‰ prostoru,
mnohem více místa bylo vûnováno eschatologii individuální (ãlánky
o smrti, umírání, hospicové péãi, zmrtv˘chvstání Krista atd.).13 Proble-
matikou, kterou lze zafiadit pod hlaviãku univerzální eschatologie, se pfií-
mo zab˘valy pouze dva ãlánky. První z nich byla kratiãká homilie nazva-
ná „B˘t lidmi oãekávaní“, jejímÏ hlavním obsahem bylo pfiipomenutí
novozákonního textu z listu apo‰tola Petra, kter˘ „vybízí k duchovní bdû-
losti a pfiipravenosti, neboÈ nikdo z nás nezná okamÏik své smrti ani ãas
zániku celého svûta“.14 V tomto ãlánku se mísí univerzální eschatologie
s individuální a vûfiící je uji‰Èován, Ïe jeho Ïivot pozemsk˘ je „pouhou pfií-
pravou na Ïivot vûãn˘“, kdy bude Ïít „ve vûãné radosti u Pána“. Kratiãk˘
ãlánek tak ãtenáfiÛm pfiipomíná nadûji na posmrtn˘ Ïivot, ke kterému spû-
jí, pokud budou jakoÏto vûfiící, implicitnû mínûno katolíci, vést duchovní
Ïivot. O konci svûta pouze fiíká, Ïe pfiijde, ale o jeho pfiíchodu nepodává
Ïádné bliÏ‰í informace, n˘brÏ poukazuje na to, Ïe nikdo neví, kdy nasta-
ne. Zánik celého svûta, kter˘ by jinak bylo moÏné chápat jako hrozivé ka-
taklyzma, není vnímán nijak hrozivû, protoÏe existuje záruka v podobû
biblického tvrzení, Ïe i po nûm budou vûfiící dále Ïít, a to „ve vûãné ra-
dosti u Pána“. V̆ hled na konec svûta je tedy vnímán spí‰e radostnû, a ni-
koli jako definitivní zánik v‰eho Ïivého.

Druh˘ ãlánek byl publikován v pfiíloze Perspektivy a je sv˘m rozsahem
oproti prvnímu podstatnû del‰í. Jeho název „Co vlastnû skr˘vá Apokalyp-
sa“15 naznaãuje jeho obsah; jedná se o rozbor Janovy Apokalypsy na zá-
kladû historick˘ch událostí a její vysvûtlení. Autor vyvrací interpretaci
exegetÛ, ktefií tvrdí, Ïe Apokalypsa popisuje zniãení ¤íma, a dokládá, Ïe
se jedná o proroctví o zniãení mûsta Jeruzaléma, ke kterému skuteãnû do-
‰lo v roce 70. Navíc popírá, Ïe by Apokalypsa mûla vyjadfiovat ãi proro-
kovat jak˘koliv konec nebo zánik svûta. Doslova pí‰e: „V Apokalypse
jsem nenarazil na Ïádn˘ text, kter˘ by pojednával o konci svûta nebo
o konci ãasÛ.“ Tak je ãtenáfii pfiedkládáno vysvûtlení, Ïe cílem Apokalypsy
nebylo Ïádné proroctví o konci svûta, n˘brÏ pouze pfiedpovûì brzkého
zniãení Jeruzaléma. Právû proto, Ïe se tato pfiedpovûì naplnila, byla podle
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13 Pfiísné rozdûlení jednotliv˘ch ãlánkÛ na ty, které se zab˘vají pouze eschatologií indi-
viduální, a ty, které jsou naopak vûnovány eschatologii univerzální, není vût‰inou
moÏné, neboÈ se obû témata ãasto prolínají. Pfii v˘bûru byl tedy brán zfietel na hlavní
téma ãlánku. Tematické prolínání se nejãastûji uplatÀuje tam, kde se jedná o eschato-
logii kosmickou/univerzální, s níÏ je ãasto zároveÀ zmínûn rozmûr individuální, ãímÏ
se celé téma stává pro ãtenáfie nepochybnû aktuálnûj‰í a bliÏ‰í. Naopak zasazení indivi-
duálního konce a spásy do uceleného svûtového dûní nebylo tak ãasté.

14 Rudolf Smahel, „B˘t lidmi oãekávaní“, Katolick˘ t˘deník 10/49, 1999, 4.
15 Claude Tresmontant, „Co vlastnû skr˘vá Apokalypsa“, Perspektivy 7, 2002, 1.

16 Jifií Mrázek, „Podobenství o posledním soudu“, Magazín AD. KfiesÈanství a svût 11/1,
2000, 41.

17 Tj. katolíky jedné praÏské farnosti ve vûku 30-50 let.
18 Oznaãení respondentÛ se neshodují s jejich skuteãn˘mi jmény. Hovorová varieta jazy-

ka byla pfievedena ve v˘povûdích respondentÛ do písemné formy spisovné ãe‰tiny, coÏ
v Ïádném pfiípadû neovlivnilo obsahovou sloÏku uveden˘ch v˘povûdí.



autora zafiazena do kfiesÈanského kánonu. Autor argumentuje tím, Ïe po-
kud by ke zniãení Jeruzaléma nedo‰lo, pfiestali by ji lidé povaÏovat za in-
spirovanou, oznaãili by ji za fale‰nou a dál uÏ ji neopisovali. O tom, Ïe je
tento argument sporn˘, nemusíme na tomto místû diskutovat, dÛleÏité je,
jaké bylo základní vyznûní textu pfiedkládaného ãtenáfii. Jeho hlavním po-
sláním bylo vlastnû sdûlení o tom, Ïe Janova Apokalypsa nevûstí Ïádn˘
konec svûta ãi dûjin, ale událost, která jiÏ dávno probûhla, a rozhodnû te-
dy není nutné se jí jakkoliv obávat.

Magazín AD, kter˘ je vûnován spí‰e mlad‰ím ãtenáfiÛm, ale pfiíleÏitost-
nû ho ãtou i nûktefií tfiicátníci, se univerzální eschatologii jako samostat-
nému tématu témûfi vÛbec nevûnoval. Jedinou, nepfiíli‰ podstatnou v˘jim-
kou byl kratiãk˘ text o podobenství o posledním soudu, jehoÏ hlavním
poselstvím v‰ak byl dÛraz na pomoc blízk˘m (bezdomovcÛm, vûzÀÛm
a nemocn˘m), nikoli poukaz na konec svûta ãi novou zemi.16

Následnû ukáÏi, jaké pfiedstavy t˘kající se zániku svûta se vyskytují
mezi dne‰ními katolíky.17 Zde byla oproti nastínûn˘m konceptÛm uvede-
n˘m v tisku situace ponûkud jiná. Vût‰ina (5) z ‰esti vûfiících se pfiiklánû-
la k tomu, Ïe Zemû nûkdy v budoucnosti zanikne, pfiiãemÏ respondenti
poukazovali vût‰inou na ekologickou stránku vûci, pfiírodní katastrofy, ale
i války a niãiv˘ vliv ãlovûka na planetu. Dva respondenti pfiitom povaÏo-
vali zánik Zemû za zcela jist˘. Jeden z nich, pan Ladislav,18 na otázku, zda
Zemû nebo Ïivot na Zemi nûjak˘m zpÛsobem zanikne, odpovûdûl:

No, urãitû jednou zanikne. Myslím, Ïe to k tomu dneska spûje, kdyÏ vidíte katastro-
fy a tohleto, Ïe lidi za prvé si Zemû neváÏí, a kdyÏ vidíme támhle potopy a sucha,
takÏe urãitû k tomu spûje.

O zániku Zemû je pevnû pfiesvûdãen a za jeho pfiíãinu pokládá ekologic-
kou katastrofu. Naproti tomu pan Petr vychází z obecnûj‰í pfiedstavy, Ïe
„nic není vûãné“, a tedy ani Slunce a planeta Zemû ne. I on v‰ak posléze
poukázal na ekologickou hrozbu. Dal‰í tfii respondenti hodnotili zánik
Zemû jako moÏn˘, pfiiãemÏ dva z nich poukazovali opût na niãení Ïivot-
ního prostfiedí a ekologickou stránku vûci, dále na konání válek. Zánik by
podle nich mûl tedy b˘t spí‰e postupnou záleÏitostí, jak vyjádfiila paní
Hana následujícími slovy:
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V Katolickém t˘deníku a jeho mûsíãní pfiíloze Perspektivy nebylo v ob-
dobí let 1999-2002 univerzální eschatologii vûnováno pfiíli‰ prostoru,
mnohem více místa bylo vûnováno eschatologii individuální (ãlánky
o smrti, umírání, hospicové péãi, zmrtv˘chvstání Krista atd.).13 Proble-
matikou, kterou lze zafiadit pod hlaviãku univerzální eschatologie, se pfií-
mo zab˘valy pouze dva ãlánky. První z nich byla kratiãká homilie nazva-
ná „B˘t lidmi oãekávaní“, jejímÏ hlavním obsahem bylo pfiipomenutí
novozákonního textu z listu apo‰tola Petra, kter˘ „vybízí k duchovní bdû-
losti a pfiipravenosti, neboÈ nikdo z nás nezná okamÏik své smrti ani ãas
zániku celého svûta“.14 V tomto ãlánku se mísí univerzální eschatologie
s individuální a vûfiící je uji‰Èován, Ïe jeho Ïivot pozemsk˘ je „pouhou pfií-
pravou na Ïivot vûãn˘“, kdy bude Ïít „ve vûãné radosti u Pána“. Kratiãk˘
ãlánek tak ãtenáfiÛm pfiipomíná nadûji na posmrtn˘ Ïivot, ke kterému spû-
jí, pokud budou jakoÏto vûfiící, implicitnû mínûno katolíci, vést duchovní
Ïivot. O konci svûta pouze fiíká, Ïe pfiijde, ale o jeho pfiíchodu nepodává
Ïádné bliÏ‰í informace, n˘brÏ poukazuje na to, Ïe nikdo neví, kdy nasta-
ne. Zánik celého svûta, kter˘ by jinak bylo moÏné chápat jako hrozivé ka-
taklyzma, není vnímán nijak hrozivû, protoÏe existuje záruka v podobû
biblického tvrzení, Ïe i po nûm budou vûfiící dále Ïít, a to „ve vûãné ra-
dosti u Pána“. V̆ hled na konec svûta je tedy vnímán spí‰e radostnû, a ni-
koli jako definitivní zánik v‰eho Ïivého.

Druh˘ ãlánek byl publikován v pfiíloze Perspektivy a je sv˘m rozsahem
oproti prvnímu podstatnû del‰í. Jeho název „Co vlastnû skr˘vá Apokalyp-
sa“15 naznaãuje jeho obsah; jedná se o rozbor Janovy Apokalypsy na zá-
kladû historick˘ch událostí a její vysvûtlení. Autor vyvrací interpretaci
exegetÛ, ktefií tvrdí, Ïe Apokalypsa popisuje zniãení ¤íma, a dokládá, Ïe
se jedná o proroctví o zniãení mûsta Jeruzaléma, ke kterému skuteãnû do-
‰lo v roce 70. Navíc popírá, Ïe by Apokalypsa mûla vyjadfiovat ãi proro-
kovat jak˘koliv konec nebo zánik svûta. Doslova pí‰e: „V Apokalypse
jsem nenarazil na Ïádn˘ text, kter˘ by pojednával o konci svûta nebo
o konci ãasÛ.“ Tak je ãtenáfii pfiedkládáno vysvûtlení, Ïe cílem Apokalypsy
nebylo Ïádné proroctví o konci svûta, n˘brÏ pouze pfiedpovûì brzkého
zniãení Jeruzaléma. Právû proto, Ïe se tato pfiedpovûì naplnila, byla podle
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13 Pfiísné rozdûlení jednotliv˘ch ãlánkÛ na ty, které se zab˘vají pouze eschatologií indi-
viduální, a ty, které jsou naopak vûnovány eschatologii univerzální, není vût‰inou
moÏné, neboÈ se obû témata ãasto prolínají. Pfii v˘bûru byl tedy brán zfietel na hlavní
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14 Rudolf Smahel, „B˘t lidmi oãekávaní“, Katolick˘ t˘deník 10/49, 1999, 4.
15 Claude Tresmontant, „Co vlastnû skr˘vá Apokalypsa“, Perspektivy 7, 2002, 1.

16 Jifií Mrázek, „Podobenství o posledním soudu“, Magazín AD. KfiesÈanství a svût 11/1,
2000, 41.
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Protestanti âCE

V ãasopisech âesk˘ bratr a Bratrstvo, které pro své vûfiící vydává sy-
nodní rada âeskobratrské církve evangelické, nebyla v letech 1999-2002
eschatologie (ani individuální, a je‰tû ménû univerzální) pfiíli‰ ãast˘m té-
matem. V tfiít˘deníku âesk˘ bratr se nûkolikrát objevily ãlánky zab˘vající
se biblick˘mi úvahami souvisejícími se zmrtv˘chvstáním JeÏí‰e a vzkfií-
‰ením mrtv˘ch, hlavní poukaz v‰ak byl vÏdy kladen na eschatologii indi-
viduální, nikoliv kolektivní. V̆ jimkou byla pfiipomínka Ezechielova pro-
roctví o údolí such˘ch kostí,20 které bylo interpretováno pfiedev‰ím jako
v˘zva vûfiícím k vedení duchovního Ïivota a vífie v Ducha svatého.

Evangelick˘ ãasopis Bratrstvo, urãen˘ mlad‰í ãtenáfiské obci, je spe-
cifick˘ tím, Ïe v jeho tfiech roãnících (40/1999 – 42/2001) nebyl otázkám
posledních vûcí ãlovûka ãi svûta vûnován vÛbec Ïádn˘ prostor. V násle-
dujícím roãníku (43/2002) v‰ak byla otázka eschatologie, zejména pak in-
dividuální, systematicky rozebírána. Tak byly ãtenáfiÛm postupnû pfiedsta-
veny základní vûrouãné kategorie vztahující se k posmrtné existenci –
peklo, spasení, BoÏí soud, vzkfií‰ení tûla a Ïivot vûãn˘.21 V úvodu kaÏdé-
ho ãísla ãasopisu bylo vûnováno nûkolik ãlánkÛ uveden˘m tématÛm (asi
6-7 stran), pfiiãemÏ jeden ãlánek vÏdy seznamoval s biblick˘m pojetím,
dal‰í tvofiil historick˘ exkurz o pfiedstavách pojednávané problematiky
a následnû byly uvedeny oficiální vûrouãné zásady âCE k rozebíranému
problému. Jako doplnûní byly zafiazeny dvû ankety, ve kter˘ch prezento-
vali své názory na dané téma jednak známé osobnosti (vût‰inou vûfiící)
a jednak mladí lidé. Kolektivní eschatologie byla zmínûna v nûkolika sta-
tích, a to vÏdy v souvislosti s eschatologií individuální. O osudu Zemû se
v‰ak nefiíká nic, ani apokalypsa nebyla v Ïádném ãlánku zmiÀována. âlán-
ky se omezují na motiv spasení a vzkfií‰ení tûla22 a dále na v˘klad kon-
cepce BoÏího království, které je v‰ak autory umisÈováno do souãasnos-
ti,23 nikoliv do budoucnosti, jak to ãiní v˘klady svûdkÛ Jehovov˘ch (viz
níÏe).

Dotazovaní protestanti se vût‰inou pfiiklánûli k my‰lence, Ïe zniãení
Zemû hrozí a zfiejmû k nûmu dojde (5), ale nûktefií z nich zároveÀ vûfiili,
Ïe nepÛjde o úpln˘ konec (3). Jedna respondentka odpovûdûla, Ïe se „tû-
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Nemyslím si, Ïe by [Zemû] zanikla jako najednou, to si nemyslím, spí‰ prostû vál-
kami nûjak˘mi a tak, ale bude to postupnû. Niãení Ïivotního prostfiedí a tak, a nûja-
ké havárie a podobnû.

Tedy zánik, kter˘ si sv˘m nevhodn˘m chováním zpÛsobí lidé sami, niko-
li Ïe by ‰lo o záleÏitost na lidech nezávislou. Naproti tomu je odli‰né pfie-
svûdãení paní Magdy, která rovnûÏ pfiipou‰tí moÏnost zániku Zemû. Tato
respondentka byla jedinou z dotázan˘ch katolíkÛ, která pfiímo nepoukazo-
vala na ekologické katastrofy a zhoubné pÛsobení ãlovûka na Zemi. Její
pfiedstavy byly vedeny pfiedev‰ím odevzdaností do vÛle BoÏí a vírou
v biblická proroctví. Vyjádfiila se následovnû:

Myslím si, Ïe to je v‰echno fiízení BoÏí, a Ïe prostû mÛÏe i to zaniknout, kdyÏ by pfii-
‰el soud a pán JeÏí‰ by nás posledního dne soudil, Ïe by jako na‰e du‰e se vtûlila do
na‰eho tûla, Ïe by byl konec. Nedovedu si to pfiedstavit, vûfiím zase ve vy‰‰í moc.
Tak, jako se dûje zázrak, tak i tohle by byl zázrak, aÈ uÏ kladn˘ nebo záporn˘.

Pouze jedna respondentka se vyjádfiila v tom smyslu, Ïe se otázkou
o zániku Zemû zab˘vala v dûtství, ale teì ji jiÏ nepociÈuje jako aktuální
a nepfiem˘‰lí o ní v tom smyslu, Ïe by se strachovala o konec Zemû. Otáz-
ku o zániku Zemû chápala jako poukaz ãi „naráÏku“ na to, „jak ãlovûk ni-
ãí Zemi“. Jedin˘ respondent se také vyjádfiil o dal‰í existenci ãlovûka, kte-
rá bude, jak vûfií, pokraãovat i po zániku Zemû. Byl jím pan Petr, kter˘
povaÏuje zánik Zemû za jist˘, pfiesto si v‰ak myslí, Ïe:

[ãlovûk] bude se dál vyvíjet ... [a] snad tu zÛstane pofiád, po [ve] vesmíru. TakÏe
moÏná bude existovat v nûjaké formû energetické, takÏe se pak bude stûhovat z jed-
né oblasti do druhé. TakÏe takhle. A uÏ to nebude ãlovûk jako individuum, aÏ to bu-
de spoleãenství podle mû. Kde ale kaÏd˘ bude individuum, ale v rámci toho spole-
ãenství.

Takov˘ pfiím˘ poukaz na dal‰í existenci ãlovûka, i kdyÏ v jiné podobû neÏ
v souãasném tûle, se v zásadû shoduje s oficiální dogmatikou, která zánik
Zemû ãi konec svûta nehodnotí jako definitivní konec v‰eho Ïivého, ale
pfiedpokládá, Ïe lidstvo bude nûjak˘m zpÛsobem ve své existenci pokra-
ãovat, a to v pfiislíbeném vûãném Ïivotû.

Mezi katolick˘mi vûfiícími tak jednoznaãnû pfievládalo pfiesvûdãení, Ïe
Zemû nûkdy v budoucnu zanikne, pfiiãemÏ za hlavní pfiíãinu tohoto záni-
ku vût‰inou povaÏovali lidské chování. Pouze jeden z respondentÛ se pfií-
mo zmínil o tom, Ïe vûfií, Ïe i pfies tento zánik lidstvo bude v nûjaké for-
mû dál nûkde ve vesmíru existovat. Skuteãnost, Ïe ostatní tuto moÏnost
explicitnû nezmínili, v‰ak je‰tû neznamená, Ïe ji zcela popírají.19
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19 Implicitnû ji lze tu‰it napfi. z v˘povûdi paní Magdy.

20 Josef Hurt, „Údolí such˘ch kostí“, âesk˘ bratr 78/7, 2002, 3.
21 KaÏdé z uveden˘ch kategorií byl vûnován prostor v jednom z následujících ãísel ãa-

sopisu: Bratrstvo 43, 2002, ã. 3, 4, 6, 7, 10 (v˘ãet odpovídá pofiadí, ve kterém byly jed-
notlivé kategorie uvedeny).

22 Ester âa‰ková, „Spasení není jen vize“, Bratrstvo 43/4, 2002, 3; Jifií Gruber,
„Vzkfií‰ení tûla: Jak jsme si to pfiedstavovali?“, Bratrstvo 43/7, 2002, 6-7.

23 Svatopluk Karásek, „Vûfiím peklo?“, Bratrstvo 43/3, 2002, 3; Jifií Ort, „UÏ tu máme Ïi-
vot vûãn˘?“, Bratrstvo 43/10, 2002, 3,6.
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lace na ní pfiedev‰ím na vûdeck˘ch poznatcích astronomie, nikoli na bib-
lickém textu ãi poznatcích ekologÛ. âasovou periodu, ve které by ke zni-
ãení Zemû mûlo podle astronomÛ údajnû (expanzí Slunce) dojít, pfiitom
povaÏuje za vzdálenou:

[Zemû] bude pohlcená vlastnû do té vnûj‰í ãásti toho Slunce. Nicménû ten údaj je na-
tolik vzdálen˘, Ïe ten konec Zemû jako samotn˘ ve svûtle prÛmûrné délky existence
taxonu na zemi …, Ïe to vÛbec není potfieba prom˘‰let, protoÏe ty lidi uÏ tu [na
Zemi] dávno nebudou.

Podle jeho pfiedstavy tak Zemû zanikne aÏ dlouho poté, co dojde k vymi-
zení lidského rodu z jejího povrchu. Zánik lidské populace v jeho pfied-
stavách tedy není spojován s koncem Zemû, n˘brÏ pfiedpokládá, Ïe k nû-
mu dojde dfiíve. O jakémkoliv dal‰ím pokraãování existence se tento
respondent jiÏ nezmínil. Snad proto, Ïe povaÏuje dobu zániku za velmi
vzdálenou.

Protestant‰tí vûfiící se nejãastûji pfiiklánûli k my‰lence, Ïe Zemû nûkdy
v budoucnosti zanikne, pfiiãemÏ toto pfiesvûdãení dokládali nûkolika rÛz-
n˘mi dÛvody ãi poukazy. Poukazovali na ekologické problémy (3), dále
na poznatky a pfiedpovûdi astronomie (2), ale v hojnûj‰í mífie se rovnûÏ ne-
bránili pfiipomenout biblická proroctví o konci svûta a zároveÀ s tím vy-
jádfiit víru v existenci nûjaké dal‰í formy, ve které bude Ïivot následnû po-
kraãovat (3). Konec ãi zánik Zemû nebo svûta tedy nechápali jako zcela
definitivní.

Svûdkové Jehovovi

Rozhodnû není nikterak nadhodnocené fiíci, Ïe v uãení svûdkÛ
Jehovov˘ch hraje eschatologie, jak individuální, tak i kolektivní/univer-
zální, ústfiední roli. Eschatologie tvofií jeden ze základních prvkÛ, na kte-
r˘ch je uãení této církevní spoleãnosti zaloÏeno. Svûdkové Jehovovi pfii-
tom na základû vlastní interpretace Bible vûfií, Ïe „Zemû nebude nikdy
zniãena ani zbavena obyvatelstva“.24

Klíãov˘ v˘znam kolektivní eschatologie potvrzuje i zji‰tûní, Ïe escha-
tologie je velmi ãast˘m námûtem ãlánkÛ obsaÏen˘ch v oficiálních ãasopi-
sech vydávan˘ch svûdky Jehovov˘mi, na rozdíl od ãasopisÛ pfiedchozích
náboÏensk˘ch skupin. Pokud není eschatologie pfiímo hlavním tématem
ãlánku, pak je ve znaãném mnoÏství ãlánkÛ alespoÀ nûjak zmínûna, vût‰i-
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mito vûcmi“, tj. moÏností zániku Zemû, vÛbec nezab˘vá, i kdyÏ zároveÀ
pfiipustila, Ïe ekologickou krizi souãasného svûta vnímá. Dal‰í dvû res-
pondentky rovnûÏ zmínily ekologické problémy, které v souãasnosti na-
stávají a mohou vést k zániku Zemû. Naproti tomu pan Luká‰ poukázal
pfiedev‰ím na velké mnoÏství ateistÛ, ktefií dnes na Zemi Ïijí, zhor‰ující se
morálku, válãení a pouÏívání niãiv˘ch zbraní, coÏ je podle nûj materialis-
tick˘ pohled na dûní, které má i svoji duchovní stránku, jiÏ jakoÏto vûfiící
vnímá. Jako vûfiící tedy podle sv˘ch slov vidí,

Ïe se ten svût postupnû zhor‰uje a koneãnû pán BÛh pfiislíbil, Ïe bude konec svûta
a bude soud. Nevíme kdy to bude, není na‰í starostí to poãítat, kdy to bude, akorát
prostû b˘t na to pfiipravení.

O pfiíchodu konce svûta tedy nepochybuje, a to díky autoritû, kterou pro
nûj má Bible, v níÏ se na nûkolika místech o konci svûta jasnû hovofií.
Dobu jeho pfiíchodu v‰ak nedokáÏe a ani nechce odhadovat. Ani pro nûj
v‰ak neznamená konec svûta nûco definitivního, coÏ vypl˘vá z pfiesvûd-
ãení, Ïe po nûm má pfiijít soud, kter˘ v sobû implicitnû zahrnuje víru v dal-
‰í trvání, jeÏ se bude odvíjet na základû rozhodnutí tohoto soudu. Paní
Hedvika pfiímo pfiipomnûla biblick˘ pfiíslib nové zemû a nového nebe, pfii-
ãemÏ její hlavní obavou byla skuteãnost, Ïe Zemi lidé postupnû niãí sv˘m
konzumem. Nebojí se, Ïe by svût nûjak˘m zpÛsobem neãekanû a v oka-
mÏiku zaniknul, ale obává se postupné niãivé síly lidstva. Nicménû uved-
la, Ïe vûfií v pfiíchod JeÏí‰e Krista a jeho vlády i v poslední soud, ale po-
drobnû si nedokáÏe pfiedstavit, jak˘m zpÛsobem tyto pfiedpovûdûné
události probûhnou, a jak sama fiíká, ani to nijak nepotfiebuje zkoumat.
V jejím pfiesvûdãení se tak propojuje ekologické cítûní s vírou v proroctví
uvedená v Bibli.

Naproti tomu zakládali dva dal‰í respondenti své pfiedstavy o zániku
Zemû pfiedev‰ím na poznatcích astronomie. Pan Boris je, podobnû jako
paní Hedvika, kombinoval s biblick˘m proroctvím. Pfiipustil, Ïe svût ve
své pozemské podobû jednou (po miliardách let, následkem vyhasnutí
Slunce) asi zanikne, to v‰ak podle jeho pfiesvûdãení

neznamená, Ïe Ïivot nemÛÏe b˘t je‰tû nûkde, a jaké jsou zámûry TvÛrce, to se nikde
nepraví. âlovûk mÛÏe pouze spekulovat. ... pokud se na to bude dívat jako nikoliv na
náhodn˘ jev, ale jako na zásah TvÛrce, kdyÏ to tak fieknu, tak to urãitû bude chtít mít
nûjaké pokraãování, nebo náprava vûcí tady.

Podle jeho pfiesvûdãení ãlovûk ve sv˘ch my‰lenkách v zásadû vyÏaduje
nûjaké pokraãování a nechce, aby se v‰e zniãilo. Sám tedy vûfií, Ïe nûjaké
navázání a pokraãování bude, „tfieba v jiné podobû, ale asi pokraãování,
tvÛrãí“. Pan Marek zakládá svoje pfiedstavy o konci Zemû a lidské popu-
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potvrzující uvedené pfiesvûdãení o tom, Ïe Zemû nebude zniãena: Kaz 1,4; Iz 45,18;
Î 78,69.
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Ïijeme v „posledních dnech“ tohoto systému vûcí. (2. Timoteovi 3:1) Nyní je jiÏ vel-
mi blízko doba, kdy Jehova BÛh zasáhne do lidsk˘ch záleÏitostí a odstraní ze zemû
niãemnost. (Îalm 37:10, 11; Pfiísloví 2:21, 22) ... Ano, velké souÏení, v nûm skonãí
nynûj‰í niãen˘ svût, pfieÏije v‰ak mnoho lidí a ti vstoupí do BoÏího nového svûta.29

Apokalypsu tak chápou svûdkové Jehovovi jako záleÏitost velice pozitiv-
ní a radují se ze zvûsti, kterou pfiiná‰í. Vûfií, Ïe „se nádherné sliby souvi-
sející s Miléniem splní.“30 Podle nich vznikne bûhem tisíciletí „nádhern˘
nov˘ svût“, Zemû bude oãi‰tûna od niãemnosti a utrpení a „vznikne sku-
teãnû pokojná, harmonická lidská spoleãnost“, obyvatelé nového svûta
budou na Zemi budovat ráj.31 Na konci roku 1999 se ve StráÏné vûÏi v sou-
vislosti s nadcházejícím koncem milénia objevilo nûkolik ãlánkÛ zab˘va-
jících se problematikou vztahu mezi pfiíchodem nového tisíciletí a v Bibli
prorokovan˘m Armagedonem a Kristovou Tisíciletou vládou.32 Tyto ãlán-
ky pfiipomínaly pfiedpovûdûn˘ pfiíchod Kristovy tisícileté vlády po Arma-
gedonu, ale zároveÀ upozorÀovaly ãtenáfie na fakt, Ïe jeho pfiíchod nesou-
visí se zaãátkem roku 2000. Poukazovaly rovnûÏ na to, Ïe:

tfietí tisíciletí poãítáno od JeÏí‰ova narození zaãíná na podzim 1999 a Ïe toto období
a ani data 1. leden 2000 nebo 1. leden 2001 nemají Ïádn˘ zvlá‰tní v˘znam.33

Jin˘mi slovy, apokalypsa je zde prezentována pozitivnû, ale o jejím pfií-
chodu je fieãeno, Ïe jej není moÏné pfiesnû pfiedpovûdût a rozhodnû nesou-
visí s pfiíchodem roku 2000, jak by se snad mohl nûkdo domnívat.34

âasopis Probuìte se! se eschatologickou problematikou v porovnání se
StráÏnou vûÏí zab˘vá v˘raznû ménû. V letech 1999-2002 zde bylo nejãas-
tûji zmiÀováno téma smrti, a to v rÛzn˘ch kontextech – popis souãasné
„kultury smrti“, lékafiská prognóza smrti a její zvrácení, proces truchlení
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nou v jejich závûru, kde je pfiipomenuta nadûje na vûãn˘ Ïivot a „BoÏí
Království“ pro ty, ktefií vûfií v Jehovu a chovají se náleÏit˘m zpÛsobem.
JiÏ samotná proklamace úãelu vydávan˘ch ãasopisÛ svûdãí o tom, Ïe hlá-
sání víry ve vûãn˘ a spokojen˘ Ïivot na zemi je jedním ze základních po-
slání ãasopisÛ. Tak se v úvodu ãtrnáctideníku StráÏná vûÏ, urãeného
pfiedev‰ím ãlenÛm náboÏenské spoleãnosti SvûdkÛ Jehovov˘ch a pouÏí-
vaného bûhem spoleãn˘ch bohosluÏeb, ãtenáfi mimo jiné dozvídá, Ïe:

StráÏná vûÏ sleduje svûtové události, které jsou splÀováním biblick˘ch proroctví,
a utû‰uje v‰echny národy dobr˘m poselstvím, Ïe BoÏí Království brzy zniãí ty, kdo
utlaãují druhé, a zmûní zemi v ráj.25

Podobnû se i ãtrnáctideník Probuìte se!, kter˘ slouÏí pfiedev‰ím k misijní
ãinnosti a je urãen zejména neãlenÛm spoleãnosti, snaÏí hlásat pfiíchod
spravedlivého nového svûta. Jak je v úvodu kaÏdého ãísla ãasopisu uve-
deno,

pfiedev‰ím povzbuzuje k dÛvûfie ve StvofiitelÛv slib, Ïe souãasn˘ niãemn˘ a nezá-
konn˘ systém vûcí bude brzy nahrazen pokojn˘m a bezpeãn˘m nov˘m svûtem.26

Ve ãtenáfiích zmínûn˘ch ãasopisÛ je tak vzbuzována nadûje ve vûãn˘ Ïi-
vot, kter˘ budou Ïít na rajské zemi v‰ichni spravedliví (i ti, co jiÏ zemfie-
li) poté, co budou zniãeni v‰ichni niãemní.

Problematice posledních vûcí ãlovûka i ãásteãnému zniãení svûta je vû-
nována znaãná pozornost. Vzhledem k vífie svûdkÛ Jehovov˘ch, Ïe po
smrti pfiestává ãlovûk zcela existovat,27 je zde individuální eschatologie
prakticky vÏdy spojována s eschatologií kolektivní, totiÏ s uãením o dru-
hém Kristovû pfiíchodu, po kterém budou mrtví vzkfií‰eni, zatímco niãem-
ní budou zniãeni (pfiípadnû vÛbec vzkfií‰eni nebudou). Spravedliví pak bu-
dou vûãnû Ïít na rajské zemi, kde nebude Ïádné zlo, ale blahobyt, láska
a mír pod vládou Krista a jeho pomocníkÛ (vybran˘ch z fiad svûdkÛ
Jehovov˘ch). Ve StráÏné vûÏi bylo v letech 1999-2002 publikováno mnoÏ-
ství ãlánkÛ vûnovan˘ch eschatologii, pfiedev‰ím pak problematice smrti
a vzkfií‰ení do nového a lep‰ího svûta.28 Tak se ãtenáfii (i s biblick˘mi od-
kazy) dozvídají:
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25 StráÏná vûÏ 124/16, 2003, 2.
26 Probuìte se! 83/4, 2002, 4.
27 Svûdkové Jehovovi zcela popírají koncepci du‰e a rozhodnû nepfiipou‰tûjí, Ïe by nû-

která sloÏka ãlovûka mohla existovat i po jeho smrti, respektive v mezidobí mezi smr-
tí a vzkfií‰ením.

28 Prakticky v kaÏdém ãísle je nûjak zmínûno poselství, Ïe víra v Jehovu vede k vûãné-
mu Ïivotu v BoÏím Království, které jiÏ brzy nastane. Svûdectvím o tom jsou údajnû
dne‰ní neutû‰ené pomûry na zemi, které znaãí pfiedpovûdûn˘ konec tohoto systému
vûcí a nastolení nového, lep‰ího svûta pod Kristovou vládou.

29 „Îivot po smrti: Co fiíká Bible?“, StráÏná vûÏ 120/7, 1999, 19.
30 „Máme se Apokalypsy obávat, nebo v ni máme doufat?“, StráÏná vûÏ 120/23, 1999, 8.
31 „Doba, kdy BÛh pfiipou‰tí utrpení, se blíÏí ke konci“, StráÏná vûÏ 122/10, 2001, 7.
32 „2000 – V̆ znaãn˘ rok?“, StráÏná vûÏ 120/21, 1999, 3-4; „Kdy zaãíná tfietí tisíciletí?“,

StráÏná vûÏ 120/21, 1999, 4-6; „Pfiipravme se na tisíciletí, které bude opravdu vyznané“,
StráÏná vûÏ 120/21, 1999, 7-8; „Proã apokalypsa nahání lidem strach?“, StráÏná vûÏ
120/23, 1999, 3-4; „Máme se apokalypsy obávat, nebo v ni doufat?“, StráÏná vûÏ 120/23,
1999, 5-8; „Apokalypsa pfiiná‰í ‚radostnou zvûst‘“, StráÏná vûÏ 120/23, 1999, 9-13.

33 StráÏná vûÏ 120/21, 1999, 6. V ãlánku se poãítá s Kristov˘m narozením v roce 2. pfi.n.l.
a s neexistencí roku 0.

34 Toto tvrzení je v urãitém rozporu s pÛvodním uãením spoleãnosti SvûdkÛ Jehovov˘ch,
jehoÏ souãástí byla nejen proklamace brzkého pfiíchodu BoÏího Království (která trvá
dodnes), ale i pfiesn˘ v˘poãet letopoãtu, ve kterém má dojít k Armagedonu. Tyto v˘-
poãty se v minulosti vÏdy ukázaly jako mylné a stanoven˘ rok pro‰el bez toho, aby do-
‰lo k „har-magedonské bitvû“, ve které mají b˘t niãemní lidé zniãeni. Po nûkolika ne-
úspû‰n˘ch zmûnách v pfiedpovûdích let pfiíchodu Armagedonu svûdkové Jehovovi
zaujali postoj, kdy se jiÏ nesnaÏí zjistit pfiesné datum konce nynûj‰ího systému vûcí
a pouze oãekávají jeho pfiíchod.



Ïijeme v „posledních dnech“ tohoto systému vûcí. (2. Timoteovi 3:1) Nyní je jiÏ vel-
mi blízko doba, kdy Jehova BÛh zasáhne do lidsk˘ch záleÏitostí a odstraní ze zemû
niãemnost. (Îalm 37:10, 11; Pfiísloví 2:21, 22) ... Ano, velké souÏení, v nûm skonãí
nynûj‰í niãen˘ svût, pfieÏije v‰ak mnoho lidí a ti vstoupí do BoÏího nového svûta.29

Apokalypsu tak chápou svûdkové Jehovovi jako záleÏitost velice pozitiv-
ní a radují se ze zvûsti, kterou pfiiná‰í. Vûfií, Ïe „se nádherné sliby souvi-
sející s Miléniem splní.“30 Podle nich vznikne bûhem tisíciletí „nádhern˘
nov˘ svût“, Zemû bude oãi‰tûna od niãemnosti a utrpení a „vznikne sku-
teãnû pokojná, harmonická lidská spoleãnost“, obyvatelé nového svûta
budou na Zemi budovat ráj.31 Na konci roku 1999 se ve StráÏné vûÏi v sou-
vislosti s nadcházejícím koncem milénia objevilo nûkolik ãlánkÛ zab˘va-
jících se problematikou vztahu mezi pfiíchodem nového tisíciletí a v Bibli
prorokovan˘m Armagedonem a Kristovou Tisíciletou vládou.32 Tyto ãlán-
ky pfiipomínaly pfiedpovûdûn˘ pfiíchod Kristovy tisícileté vlády po Arma-
gedonu, ale zároveÀ upozorÀovaly ãtenáfie na fakt, Ïe jeho pfiíchod nesou-
visí se zaãátkem roku 2000. Poukazovaly rovnûÏ na to, Ïe:

tfietí tisíciletí poãítáno od JeÏí‰ova narození zaãíná na podzim 1999 a Ïe toto období
a ani data 1. leden 2000 nebo 1. leden 2001 nemají Ïádn˘ zvlá‰tní v˘znam.33

Jin˘mi slovy, apokalypsa je zde prezentována pozitivnû, ale o jejím pfií-
chodu je fieãeno, Ïe jej není moÏné pfiesnû pfiedpovûdût a rozhodnû nesou-
visí s pfiíchodem roku 2000, jak by se snad mohl nûkdo domnívat.34

âasopis Probuìte se! se eschatologickou problematikou v porovnání se
StráÏnou vûÏí zab˘vá v˘raznû ménû. V letech 1999-2002 zde bylo nejãas-
tûji zmiÀováno téma smrti, a to v rÛzn˘ch kontextech – popis souãasné
„kultury smrti“, lékafiská prognóza smrti a její zvrácení, proces truchlení
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po tom BoÏím zásahu, kter˘ se taky naz˘vá Armagedon, tak bude urãité období, kte-
ré má trvat tisíc let a kdy právû v tomto období Zemû bude vlastnû zpût postupnû pfie-
vádûna do toho pÛvodního stavu, v jakém byla na zaãátku [tj. ráj]. To znamená, od-
stranûné budou v‰echny tyhle ty civilizaãní hrÛznosti a ‰pína a v‰echno to, co jsme
tady napáchali, a právû v období toho tisíce let bude probíhat to vzkfií‰ení lidí, ktefií
jiÏ zemfieli a ktefií v BoÏích oãích mají takovou cenu, Ïe budou znovu tedy pfiivede-
ni k Ïivotu.

To je ústfiední víra svûdkÛ Jehovov˘ch a jejich nadûje do budoucnosti, kdy
budou v míru, pokoji a v‰eobecném blahobytu vûãnû Ïít na rajské Zemi.
Pfiedcházet tomu nebude konec svûta, n˘brÏ niãivé události, které pomo-
hou zniãit v‰e ‰patné, aby posléze jiÏ zbylo jen to dobré a spravedlivé.

Jak se ukázalo, eschatologie hraje v náboÏenské spoleãnosti SvûdkÛ
Jehovov˘ch, a zejména v jejich misijní ãinnosti, klíãovou úlohu, a proto
je ãasto pojednávána v periodikách této církve. Pfiedstavy jednotliv˘ch vû-
fiících o této oblasti jsou jednoznaãné a zakládají se na v˘kladech biblic-
kého textu, které jsou uvádûny v ãasopisech StráÏná vûÏ a Probuìte se!.
Prakticky v‰ichni svûdkové Jehovovi37 se shodovali v pfiesvûdãení, Ïe
Zemû nezanikne, naopak bude po sérii katastrof (bûhem kter˘ch bude od-
stranûno zlo) pfiivedena opût ke svému rajskému stavu, ve kterém budou
spravedliví lidé (vût‰ina z nich po vzkfií‰ení) Ïít vûãnû.

Univerzální eschatologie v sakrálních textech hnutí Haré Kr‰na38

Ve dvou základních sakrálních textech hnutí Haré Kr‰na – Bhagavad-
gíta – taková, jaká je a ·rímad Bhágavatam,39 je univerzální eschatologie,
jakoÏ i kosmologie ãasto zmiÀována a popisována. Pfiedev‰ím spis ·rímad
Bhágavatam obsahuje podrobn˘ popis kosmologie a rovnûÏ jsou v nûm na
mnoha místech uvedeny poznatky o vzniku a zániku vesmíru. Toto poje-
tí, které pojímá Zemi jako jednu zcela nepatrnou souãást vesmíru, do kte-
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za zesnulé, potraty, sebevraÏdy atd. Jednalo se tedy vÏdy pfiedev‰ím o es-
chatologii individuální, ale jako souãást ãlánkÛ nebo v ãláncích následují-
cích byla zmínûna „jistá nadûje“ na vûãn˘ Ïivot v novém svûtû.35

âlánky publikované v ãasopisech hovofií tedy jednoznaãnû o tom, Ïe
Zemû nezanikne, n˘brÏ bude existovat vûãnû, jako i Ïivot na ní. S tímto
tvrzením se shodují i v˘povûdi respondentÛ z fiad svûdkÛ Jehovov˘ch.
Vût‰ina (5) dotazovan˘ch respondentÛ byla pfiesvûdãena o tom, Ïe Zemû
nezanikne. Pouze pan Zby‰ek uvedl k problematice pfiípadného zániku
Zemû a Ïivota na ní, Ïe „nemá smysl si vytváfiet nûjaké pfiesné pfiedstavy“;
podle vlastních slov nemá na danou problematiku „vyhranûn˘ názor“
a dokáÏe si pfiedstavit obû moÏnosti, tedy Ïe Zemû zanikne (o ãemÏ údaj-
nû hovofií astronomové), ale i to, Ïe „nûjaká vy‰‰í moc, tvÛrce vesmíru, Ïe
by dokázal na‰e Slunce upravit tak, aby existovalo neomezenû dlouho“.
MoÏné jsou podle nûj i dal‰í moÏnosti a zpÛsoby. V‰ichni ostatní dotáza-
ní svûdkové Jehovovi v‰ak na základû vlastní interpretace biblického tex-
tu pevnû vûfií, Ïe:

tvÛrce nepfiipustí, aby tady [na Zemi] pfiestal existovat Ïivot. Bible mluví o tom, Ïe
ta Zemû je uzpÛsobená na vûky, Ïe vûãnû tady bude Ïivot.36

To je podle jejich pfiesvûdãení BoÏí zámûr. Paní Ivana dokonce argumen-
tovala tím, Ïe kdyby Zemû a Ïivot na ní zaniknul, pak by „neexistoval
BÛh“. Lidé samotní by pr˘ totiÏ byli schopni sv˘m konzumním chováním
Zemi zniãit, na‰tûstí,

ta Zemû má svého majitele a tím není ãlovûk, ale BÛh. TakÏe on ty ‰patné nájemní-
ky z té Zemû prostû vyhodí.

Paní Ivana tak pouÏila obrazné pfiirovnání, aby vysvûtlila události, ke kte-
r˘m podle jejího pfiesvûdãení dojde. Nebude jimi zánik Zemû, ale zniãení
jejích ‰patn˘ch a niãemn˘ch obyvatel, aby na ní mohli dál Ïít pouze spra-
vedliví. Zniãeni budou pouze ti, ktefií se nebudou chtít podfiídit BoÏím zá-
konÛm. Zemû jako celek v‰ak podle svûdkÛ Jehovov˘ch rozhodnû neza-
nikne, naopak bude vzkvétat a dosáhne opût podoby ráje. Podrobnûji se
o budoucnosti Zemû vyjádfiil pan Karel:

Ten pÛvodní BoÏí zámûr, zcela Zemû obydlená a ob˘vaná jako ráj, Ïe ten zámûr bu-
de naplnûn. A my v podstatû dnes Ïijeme v dobû, kdy jsme tûsnû pfied tou zmûnou.

A dále je‰tû rozvíjí my‰lenky t˘kající se pfiedpovûdûn˘ch popisÛ, jak bu-
de tento zámûr naplÀován. S odkazem na Bibli fiíká:
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35 Napfi. „Jistá nadûje“, Probuìte se! 81/4, 2000, 8-9. Tento ãlánek navazoval na dva
pfiedchozí ãlánky vûnované problematice sebevraÏdy.

36 Citace v˘roku pana Matûje.

37 S v˘jimkou jediného, kter˘ ov‰em pfiesvûdãení, jeÏ je vlastní jeho souvûrcÛm, roz-
hodnû nijak nepopíral.

38 Za ochotu a v˘znamnou pomoc s interpretací sakrálních textÛ hnutí Haré Kr‰na dûku-
ji Punya-Pálakovi dásovi.

39 Jedná se o pÛvodní indické texty v sanskrtu, které pfieloÏil zakladatel hnutí A. â.
Bhaktivédanta Swami Prabhupáda do angliãtiny a opatfiil je rozsáhl˘m komentáfiem.
Texty jsou z angliãtiny pfiekládány do dal‰ích jazykÛ, v tomto pfiípadû do ãe‰tiny.
Oddaní Kr‰ny pfiitom vnímají cel˘ text jako rovnocenn˘ a závaznost komentáfiÛ je pro
nû naprosto stejná jako závaznost pÛvodního sanskrtského textu. A. â. Bhaktivédanta
Swami Prabhupáda, Bhagavadgíta – taková, jaká je, The Bhaktivedanta Book Trust
21991; id., ·rímad Bhágavatam I-X, The Bhaktivedanta Book Trust 1992-1996.
Kompletní dílo má 13 zpûvÛ, v ãe‰tinû dosud vy‰lo prvních deset zpûvÛ v patnácti
svazcích. Pokud není uvedeno jinak, citace jsou pfievzaty v˘hradnû z uveden˘ch knih.



po tom BoÏím zásahu, kter˘ se taky naz˘vá Armagedon, tak bude urãité období, kte-
ré má trvat tisíc let a kdy právû v tomto období Zemû bude vlastnû zpût postupnû pfie-
vádûna do toho pÛvodního stavu, v jakém byla na zaãátku [tj. ráj]. To znamená, od-
stranûné budou v‰echny tyhle ty civilizaãní hrÛznosti a ‰pína a v‰echno to, co jsme
tady napáchali, a právû v období toho tisíce let bude probíhat to vzkfií‰ení lidí, ktefií
jiÏ zemfieli a ktefií v BoÏích oãích mají takovou cenu, Ïe budou znovu tedy pfiivede-
ni k Ïivotu.

To je ústfiední víra svûdkÛ Jehovov˘ch a jejich nadûje do budoucnosti, kdy
budou v míru, pokoji a v‰eobecném blahobytu vûãnû Ïít na rajské Zemi.
Pfiedcházet tomu nebude konec svûta, n˘brÏ niãivé události, které pomo-
hou zniãit v‰e ‰patné, aby posléze jiÏ zbylo jen to dobré a spravedlivé.

Jak se ukázalo, eschatologie hraje v náboÏenské spoleãnosti SvûdkÛ
Jehovov˘ch, a zejména v jejich misijní ãinnosti, klíãovou úlohu, a proto
je ãasto pojednávána v periodikách této církve. Pfiedstavy jednotliv˘ch vû-
fiících o této oblasti jsou jednoznaãné a zakládají se na v˘kladech biblic-
kého textu, které jsou uvádûny v ãasopisech StráÏná vûÏ a Probuìte se!.
Prakticky v‰ichni svûdkové Jehovovi37 se shodovali v pfiesvûdãení, Ïe
Zemû nezanikne, naopak bude po sérii katastrof (bûhem kter˘ch bude od-
stranûno zlo) pfiivedena opût ke svému rajskému stavu, ve kterém budou
spravedliví lidé (vût‰ina z nich po vzkfií‰ení) Ïít vûãnû.

Univerzální eschatologie v sakrálních textech hnutí Haré Kr‰na38

Ve dvou základních sakrálních textech hnutí Haré Kr‰na – Bhagavad-
gíta – taková, jaká je a ·rímad Bhágavatam,39 je univerzální eschatologie,
jakoÏ i kosmologie ãasto zmiÀována a popisována. Pfiedev‰ím spis ·rímad
Bhágavatam obsahuje podrobn˘ popis kosmologie a rovnûÏ jsou v nûm na
mnoha místech uvedeny poznatky o vzniku a zániku vesmíru. Toto poje-
tí, které pojímá Zemi jako jednu zcela nepatrnou souãást vesmíru, do kte-
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za zesnulé, potraty, sebevraÏdy atd. Jednalo se tedy vÏdy pfiedev‰ím o es-
chatologii individuální, ale jako souãást ãlánkÛ nebo v ãláncích následují-
cích byla zmínûna „jistá nadûje“ na vûãn˘ Ïivot v novém svûtû.35

âlánky publikované v ãasopisech hovofií tedy jednoznaãnû o tom, Ïe
Zemû nezanikne, n˘brÏ bude existovat vûãnû, jako i Ïivot na ní. S tímto
tvrzením se shodují i v˘povûdi respondentÛ z fiad svûdkÛ Jehovov˘ch.
Vût‰ina (5) dotazovan˘ch respondentÛ byla pfiesvûdãena o tom, Ïe Zemû
nezanikne. Pouze pan Zby‰ek uvedl k problematice pfiípadného zániku
Zemû a Ïivota na ní, Ïe „nemá smysl si vytváfiet nûjaké pfiesné pfiedstavy“;
podle vlastních slov nemá na danou problematiku „vyhranûn˘ názor“
a dokáÏe si pfiedstavit obû moÏnosti, tedy Ïe Zemû zanikne (o ãemÏ údaj-
nû hovofií astronomové), ale i to, Ïe „nûjaká vy‰‰í moc, tvÛrce vesmíru, Ïe
by dokázal na‰e Slunce upravit tak, aby existovalo neomezenû dlouho“.
MoÏné jsou podle nûj i dal‰í moÏnosti a zpÛsoby. V‰ichni ostatní dotáza-
ní svûdkové Jehovovi v‰ak na základû vlastní interpretace biblického tex-
tu pevnû vûfií, Ïe:

tvÛrce nepfiipustí, aby tady [na Zemi] pfiestal existovat Ïivot. Bible mluví o tom, Ïe
ta Zemû je uzpÛsobená na vûky, Ïe vûãnû tady bude Ïivot.36

To je podle jejich pfiesvûdãení BoÏí zámûr. Paní Ivana dokonce argumen-
tovala tím, Ïe kdyby Zemû a Ïivot na ní zaniknul, pak by „neexistoval
BÛh“. Lidé samotní by pr˘ totiÏ byli schopni sv˘m konzumním chováním
Zemi zniãit, na‰tûstí,

ta Zemû má svého majitele a tím není ãlovûk, ale BÛh. TakÏe on ty ‰patné nájemní-
ky z té Zemû prostû vyhodí.

Paní Ivana tak pouÏila obrazné pfiirovnání, aby vysvûtlila události, ke kte-
r˘m podle jejího pfiesvûdãení dojde. Nebude jimi zánik Zemû, ale zniãení
jejích ‰patn˘ch a niãemn˘ch obyvatel, aby na ní mohli dál Ïít pouze spra-
vedliví. Zniãeni budou pouze ti, ktefií se nebudou chtít podfiídit BoÏím zá-
konÛm. Zemû jako celek v‰ak podle svûdkÛ Jehovov˘ch rozhodnû neza-
nikne, naopak bude vzkvétat a dosáhne opût podoby ráje. Podrobnûji se
o budoucnosti Zemû vyjádfiil pan Karel:

Ten pÛvodní BoÏí zámûr, zcela Zemû obydlená a ob˘vaná jako ráj, Ïe ten zámûr bu-
de naplnûn. A my v podstatû dnes Ïijeme v dobû, kdy jsme tûsnû pfied tou zmûnou.

A dále je‰tû rozvíjí my‰lenky t˘kající se pfiedpovûdûn˘ch popisÛ, jak bu-
de tento zámûr naplÀován. S odkazem na Bibli fiíká:
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35 Napfi. „Jistá nadûje“, Probuìte se! 81/4, 2000, 8-9. Tento ãlánek navazoval na dva
pfiedchozí ãlánky vûnované problematice sebevraÏdy.

36 Citace v˘roku pana Matûje.

37 S v˘jimkou jediného, kter˘ ov‰em pfiesvûdãení, jeÏ je vlastní jeho souvûrcÛm, roz-
hodnû nijak nepopíral.

38 Za ochotu a v˘znamnou pomoc s interpretací sakrálních textÛ hnutí Haré Kr‰na dûku-
ji Punya-Pálakovi dásovi.

39 Jedná se o pÛvodní indické texty v sanskrtu, které pfieloÏil zakladatel hnutí A. â.
Bhaktivédanta Swami Prabhupáda do angliãtiny a opatfiil je rozsáhl˘m komentáfiem.
Texty jsou z angliãtiny pfiekládány do dal‰ích jazykÛ, v tomto pfiípadû do ãe‰tiny.
Oddaní Kr‰ny pfiitom vnímají cel˘ text jako rovnocenn˘ a závaznost komentáfiÛ je pro
nû naprosto stejná jako závaznost pÛvodního sanskrtského textu. A. â. Bhaktivédanta
Swami Prabhupáda, Bhagavadgíta – taková, jaká je, The Bhaktivedanta Book Trust
21991; id., ·rímad Bhágavatam I-X, The Bhaktivedanta Book Trust 1992-1996.
Kompletní dílo má 13 zpûvÛ, v ãe‰tinû dosud vy‰lo prvních deset zpûvÛ v patnácti
svazcích. Pokud není uvedeno jinak, citace jsou pfievzaty v˘hradnû z uveden˘ch knih.



ale v návaznosti na souãasnost velmi vzdálené. Smysl do celé této kon-
cepce vná‰í víra v nesmrtelnost du‰e a víra v reinkarnaci, která potenciál-
nû posouvá existenci ãlovûka do jin˘ch ãasov˘ch mûfiítek. Svût hmotné
pfiírody pfiitom podléhá neustálému opakování cyklÛ „stvofiení, udrÏování
a niãení“ (·rímad Bhágavatam II,10,43; III,29,44; IV,29,79).

Posvátné texty tedy hovofií o dvou druzích zniãení: „První nastává,
kdyÏ jde Brahmá ve své noci spát, a ke koneãnému zniãení dochází, kdyÏ
Brahmá umírá.“ (·rímad Bhágavatam III,29,44; podobnû III,29,44;
III,32,5). Jin˘mi slovy, k prvnímu zniãení, které b˘vá oznaãováno jako
ãásteãné, protoÏe se net˘ká v‰ech planetárních systémÛ a není tak mocné,
dochází ãastûji, zatímco zniãení koneãné je záleÏitostí, která sice postihu-
je ve‰ker˘ hmotn˘ svût, ale dochází k nûmu fiádovû ménû ãasto. Zemi
pfiitom postihují oba proklamované druhy niãení. Zpusto‰ení na konci
Brahmova dne dochází podle popisÛ v posvátn˘ch textech a jejich Prabhu-
pádova komentáfie následujícím zpÛsobem:

planoucí oheÀ z úst Sankarsana fiádí sto let polobohÛ, neboli 36 000 lidsk˘ch let.
Dal‰ích 36 000 let pak trvají nepfietrÏité lijavce doprovázené prudk˘mi vûtry, které
zvednou veliké vlny, a mofie a oceány pfieteãou. (·rímad Bhágavatam III,11,31).

Tyto události podle pfiedpovûdí posvátn˘ch textÛ nastávají pfii ãásteã-
ném zpusto‰ení svûta, ke kterému periodicky dochází. Zniãeny budou
údajnû „v‰echny tfii svûty“ (·rímad Bhágavatam III,11,31), tedy nejen
Zemû, ale i mnoho dal‰ích planet v rámci tfií svûtÛ.44 Na jiném místû
·rímad Bhágavatamu se fiíká, Ïe k ãásteãnému zniãení dochází toliko „na
niÏ‰ích planetách vesmíru“ a „vy‰‰í planetární systémy, od Maharloky,
Janaloky a Tapoloky v˘‰e, nejsou bûhem tohoto zniãení zaplavené“
(·rímad Bhágavatam IV,7,42). Z hlediska postavení Zemû a fie‰ení sledo-
vané problematiky v‰ak tento rozpor v textech (kdy v prvním uvedeném
pfiípadû je údajnû zniãen i vy‰‰í svût – Svah ãi Svarga, zatímco v druhém
pfiípadû se uvádí, Ïe vy‰‰í planetární systémy zniãeny nejsou) není dÛleÏi-
t˘, jelikoÏ v obou pfiípadech není Ïádná pochybnost v tom, Ïe by se Zemû
mohla tomuto ãásteãnému zniãení vyhnout. V obou popisovan˘ch pfiípa-
dech ke zniãení Zemû dochází.45
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rého ji zaãleÀuje, v rámci mnoÏství vesmírÛ,40 se tak velmi li‰í od pojetí
biblického, kde má Zemû pozici zcela v˘jimeãnou a je stfiedem v‰eho dû-
ní. V kosmologii hnutí Haré Kr‰na je naproti tomu stfiedem v‰eho duchov-
ní planeta Goloka Vrndávana, kde sídlí Nejvy‰‰í Osobnost BoÏství –
Kr‰na.41

Zánik Zemû (i celého vesmíru) je v uveden˘ch textech povaÏován za
nûco nevyhnutelného a zcela pfiirozeného, navíc k nûmu nedojde pouze
jednou, ale dochází k nûmu opakovanû. Cel˘ ná‰ vesmír (a podobnû i dal-
‰í vesmíry) je totiÏ pfiímo závisl˘ na chování Brahmy, jenÏ je podfiízen
Kr‰novi. „S pfiíchodem Brahmova dne v‰echny Ïivé bytosti znovu vzni-
kají a s pfiíchodem Brahmovy noci jsou bezmocnû niãeny.“ (Bhagavadgíta
8,19). Za Ïivé bytosti jsou pfiitom povaÏovány i planety, které jsou rovnûÏ
odsouzeny k zániku. Zde se jedná o men‰í niãení, ke kterému dochází ãas-
tûji. Mimo nûj se rovnûÏ cyklicky, ov‰em ve vût‰ích ãasov˘ch periodách,
odehrává dal‰í typ niãení, bûhem kterého zaniká cel˘ vesmír. Z hlediska
lidského Ïivota je pfiíchod koneãného zniãení záleÏitostí ãasovû velmi
vzdálenou, neboÈ: „Brahmá se doÏívá ‚sta let‘ (souãasnému je 51 let) a na
konci jeho Ïivota dochází ke zpusto‰ení celého vesmíru. Tûchto ‚sto let‘
tvofií 311 bilionÛ 40 miliard pozemsk˘ch let.“ (Bhagavadgíta 8,17).42

Uveden˘ch „sto let“ neznamená tedy bûÏn˘ch sto let „lidsk˘ch“, n˘brÏ sto
let „Brahmy“, která jsou sv˘m trváním znaãnû odli‰ná a trvají mnohoná-
sobnû déle neÏ roky, ve kter˘ch jsme zvyklí poãítat.43 Z uvedeného je zfiej-
mé, Ïe v˘poãty doby, kdy Zemû i cel˘ vesmír zanikne, jsou sice pfiesné,
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40 Kosmologická „mapa“ je uvedena na pfiebalech knih prvního zpûvu spisu ·rímad
Bhágavatam. Stfiedem celého kosmického systému je duchovní planeta Goloka
Vrndávana, která je sídlem Boha Kr‰ny a vytouÏen˘m cílem v‰ech jeho oddan˘ch, tj.
ãlenÛ hnutí Haré Kr‰na. Zemû je jen jednou ãástí jednoho z mnoha vesmírÛ, jehoÏ stfie-
dem je Slunce. Nachází se navíc v temné ãásti duchovní oblohy, v té, která je zastínû-
ná duchovním mrakem a naz˘vá se mahat-tattva. V této ãásti „existují milióny a mili-
ardy vesmírÛ a milióny a miliardy sluncí“. ·rímad Bhágavatam III: Zpûv I, komentáfi
„Vysvûtlivky k obalu“ uveden˘ na poãátku knih.

41 Jistá pozice stfiedu je v‰ak pfiiznávána i Zemi, a to tím, Ïe se nachází v tzv. stfiedním
planetárním systému, zatímco existují je‰tû planetární systémy vy‰‰í a niÏ‰í. Vy‰‰í je
pfiitom hodnocen pozitivnû a niÏ‰í negativnû. V tom niÏ‰ím existují tzv. pekelné pla-
nety a do jisté míry se zde tedy uplatÀuje ãlenûní podobné kfiesÈanské dichotomii pek-
lo – nebe, respektive niÏ‰í – vy‰‰í.

42 Tato citace pochází ze 3. vyd. Bhagavadgíty (A. â. Bhaktivédanta Swami Prabhupáda,
Bhagavadgíta – taková, jaká je, The Bhaktivedanta Book Trust 31998); ve 2. vydání je
ãasov˘ údaj z pÛvodní americké angliãtiny chybnû pfieloÏen jako „311 trilionÛ 40 bi-
lionÛ“. 

43 Hinduistická tradice má propracovan˘ systém ãasov˘ch období, ve kter˘ch se kosmo-
gonie odehrává. Jeho shrnutí, závazné pro oddané Kr‰ny, viz napfi. Bhagavadgíta 8.17.
Obecnûji o indick˘ch cyklech tvofiení a niãení kosmu vãetnû ãasov˘ch údajÛ viz
Mircea Eliade, M˘tus o vûãném návratu: Archetypy a opakování, Praha: Oikúmené
1993, 76-79.

44 Tyto „tfii svûty se naz˘vají Bhúh, Bhuvah a Svah neboli [z jiného pohledu] Pátála,
Martya a Svarga“ (·rímad Bhágavatam III,11,28). Podle Suhotry Swamiho patfií Zemû
do svûta Bhúr (v jiné transkripci Bhúh). Suhotra Swami, Dimensions of Good and Evil:
The Moral Universe and Vaishnava Philosophy, Desire Tree Publications 2000, 66. Ve
druhém systému je pak Zemû ztotoÏÀována s v˘razem Martya – svût smrtelníkÛ.

45 Názvosloví jednotliv˘ch planet a svûtÛ není v textech jednotné, a proto jsou údaje vzá-
jemnû jen obtíÏnû komparovatelné. Nesrovnalosti a nepfiesnosti v textech vystoupí, po-
kud se je snaÏíme uchopit logick˘m racionálním (mechanistick˘m) my‰lením, které-
mu vlastnû nejsou primárnû urãeny. Geocentricky jsem se proto soustfiedila pfiedev‰ím
na zachycení procesÛ pfiedpovûdûn˘ch v textech, které se t˘kají planety Zemû.
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40 Kosmologická „mapa“ je uvedena na pfiebalech knih prvního zpûvu spisu ·rímad
Bhágavatam. Stfiedem celého kosmického systému je duchovní planeta Goloka
Vrndávana, která je sídlem Boha Kr‰ny a vytouÏen˘m cílem v‰ech jeho oddan˘ch, tj.
ãlenÛ hnutí Haré Kr‰na. Zemû je jen jednou ãástí jednoho z mnoha vesmírÛ, jehoÏ stfie-
dem je Slunce. Nachází se navíc v temné ãásti duchovní oblohy, v té, která je zastínû-
ná duchovním mrakem a naz˘vá se mahat-tattva. V této ãásti „existují milióny a mili-
ardy vesmírÛ a milióny a miliardy sluncí“. ·rímad Bhágavatam III: Zpûv I, komentáfi
„Vysvûtlivky k obalu“ uveden˘ na poãátku knih.

41 Jistá pozice stfiedu je v‰ak pfiiznávána i Zemi, a to tím, Ïe se nachází v tzv. stfiedním
planetárním systému, zatímco existují je‰tû planetární systémy vy‰‰í a niÏ‰í. Vy‰‰í je
pfiitom hodnocen pozitivnû a niÏ‰í negativnû. V tom niÏ‰ím existují tzv. pekelné pla-
nety a do jisté míry se zde tedy uplatÀuje ãlenûní podobné kfiesÈanské dichotomii pek-
lo – nebe, respektive niÏ‰í – vy‰‰í.

42 Tato citace pochází ze 3. vyd. Bhagavadgíty (A. â. Bhaktivédanta Swami Prabhupáda,
Bhagavadgíta – taková, jaká je, The Bhaktivedanta Book Trust 31998); ve 2. vydání je
ãasov˘ údaj z pÛvodní americké angliãtiny chybnû pfieloÏen jako „311 trilionÛ 40 bi-
lionÛ“. 

43 Hinduistická tradice má propracovan˘ systém ãasov˘ch období, ve kter˘ch se kosmo-
gonie odehrává. Jeho shrnutí, závazné pro oddané Kr‰ny, viz napfi. Bhagavadgíta 8.17.
Obecnûji o indick˘ch cyklech tvofiení a niãení kosmu vãetnû ãasov˘ch údajÛ viz
Mircea Eliade, M˘tus o vûãném návratu: Archetypy a opakování, Praha: Oikúmené
1993, 76-79.

44 Tyto „tfii svûty se naz˘vají Bhúh, Bhuvah a Svah neboli [z jiného pohledu] Pátála,
Martya a Svarga“ (·rímad Bhágavatam III,11,28). Podle Suhotry Swamiho patfií Zemû
do svûta Bhúr (v jiné transkripci Bhúh). Suhotra Swami, Dimensions of Good and Evil:
The Moral Universe and Vaishnava Philosophy, Desire Tree Publications 2000, 66. Ve
druhém systému je pak Zemû ztotoÏÀována s v˘razem Martya – svût smrtelníkÛ.

45 Názvosloví jednotliv˘ch planet a svûtÛ není v textech jednotné, a proto jsou údaje vzá-
jemnû jen obtíÏnû komparovatelné. Nesrovnalosti a nepfiesnosti v textech vystoupí, po-
kud se je snaÏíme uchopit logick˘m racionálním (mechanistick˘m) my‰lením, které-
mu vlastnû nejsou primárnû urãeny. Geocentricky jsem se proto soustfiedila pfiedev‰ím
na zachycení procesÛ pfiedpovûdûn˘ch v textech, které se t˘kají planety Zemû.



hnutí Haré Kr‰na v neustálé opakování tvofiení a niãení jednotliv˘ch
vesmírÛ, a tedy i Zemû. 

K hnutí Haré Kr‰na se v âeské republice váÏí dva ãasopisy, které jsou,
resp. byly v rámci tohoto hnutí vydávány – Návrat k Bohu a Náma
Hatta.47 Zajímav˘m zji‰tûním je, Ïe na rozdíl od posvátn˘ch textÛ hnutí
není v ãasopisech problematika kolektivní eschatologie vÛbec zmiÀována
a v Ïádném pfiípadû netvofií hlavní téma Ïádného publikovaného ãlánku ve
sledovan˘ch ãíslech.48 âtenáfi se tak o kolektivní eschatologii a zániku
Zemû ãi nûkter˘ch planetárních systémÛ z ãasopisÛ nedozvídá prakticky
nic a je v této vûci odkázán pouze na sakrální texty, ve kter˘ch je daná pro-
blematika naopak zmiÀována na mnoha místech. Podobná situace, ov‰em
v men‰í mífie, je v ãasopisech typická i pro eschatologii individuální, kte-
rá rovnûÏ není, s v˘jimkou tfií ãlánkÛ vûnovan˘ch reinkarnaci v ãasopise
Návrat k bohu, hlavním tématem Ïádného ãlánku. ZmiÀována je pouze
okrajovû v rámci nûkter˘ch ãlánkÛ, kde je pfiipomínána skuteãnost, Ïe ne-
smrtelnost je reálná, protoÏe duchovní podstata je nemûnná, a Ïe ze stáfií
a smrti mÛÏe lidi vyléãit duchovní ãinnost (sluÏba Kr‰novi a zpívání Haré
Kr‰na Mahámantry).49

V‰ichni dotázaní oddaní Kr‰ny (6) jsou pfiesvûdãeni, Ïe Zemû zanikne
a po ãase bude opût stvofiena. Podle jejich pfiesvûdãení se tak uplatÀuje
cyklické pojetí ãasu, coÏ v praktické rovinû znamená, Ïe stvofiení, udrÏo-
vání a niãení vesmíru se neustále stfiídá. âasové periody, ve kter˘ch k to-
muto stfiídání údajnû dochází, jsou v‰ak z hlediska lidského Ïivota stráve-
ného v jednom tûle velice rozsáhlé. V‰ichni oddaní tak na otázku o zániku
Zemû odpovídali s v˘slovn˘m odkazem na „védy“, tedy posvátné a vyso-
ce autoritativní texty vlastní tradice.50

Pan Vít se vyjádfiil následovnû:

Na rozdíl od kfiesÈanského pojetí ãasu, které je lineární, védské pojetí ãasu je cyklic-
ké ... je velké mnoÏství vesmírÛ, nejen ten ná‰, které vystupují z tûla Mahá Vi‰nua
a zase do nûho vstupují. KdyÏ on vydechne, tak ty vesmíry jsou stvofieny, a kdyÏ on
vdechne, tak ty vesmíry jsou zniãeny. TakÏe existuje takov˘ cyklus neustálého tvo-
fiení a niãení vesmíru. Tento ná‰ vesmír trvá po dobu Ïivota pána Brahmy, Brahma je
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Jin˘ proces stvofiení a niãení probíhá v rámci vy‰‰ího ãasového cyklu,
kter˘, jak jiÏ bylo fieãeno v˘‰e, zasahuje ve‰keré hmotné stvofiení. Posvát-
né texty o nûm hovofií následujícím zpÛsobem:

Celé toto hmotné stvofiení [vesmírn˘ projev, vesmír] pochází z tûla Nejvy‰‰ího Pána
a v dobû zniãení do Nûho opût vstupuje. Tento proces tvofiení a niãení probíhá díky
d˘chání Mahá-Vi‰nua, kter˘ je pouze úplnou ãástí Kr‰ny. (·rímad Bhágavatam
IV,31,15)

Jin˘mi slovy, Kr‰na jako Nejvy‰‰í Osobnost BoÏství fiídí v‰e; on stanovil
pravidla, podle kter˘ch nastává konec a zniãení ve‰kerého hmotného svû-
ta, a tím i celého na‰eho vesmíru. Proces jako takov˘ je v‰ak svûfien pod
pfiímou kontrolu Vi‰nuovi (jakoÏ i Brahmovi a ·ivovi; ·rímad Bhágava-
tam II,10,43), kter˘ je popsán jako úplná ãást (expanze) Kr‰ny. V‰e je pfii-
tom závislé pfiedev‰ím na Kr‰novû energii, která existuje vÏdy. Prabhu-
páda fiíká: „Cel˘ vesmírn˘ projev je tfieba chápat jako expandovanou
energii Nejvy‰‰ího Pána.“ (·rímad Bhágavatam IV,31,16) Tím je fieãeno,
Ïe vesmíry v potenci existují vlastnû pofiád, ale jsou buì projevené nebo
neprojevené. Tento neãinn˘, neprojeven˘ stav pfiitom pfiirovnává ke spán-
ku. Zniãení vesmíru tak vlastnû zpÛsobí jenom pfiemûnu stavu z ãinného
do neãinného nebo neprojeveného, kter˘ v‰ak bude následnû opût vystfií-
dán. Cykly se podle tohoto systému neustále opakují, neboÈ Kr‰nova svr-
chovanost i energie stále trvá.

Nové tvofiení a niãení jednotliv˘ch planet i Ïivota na nich v jejich hmot-
né podobû je vnímáno jako nevyhnuteln˘ stav, kter˘ se sluãuje s pfiírodní-
mi zákony, jeÏ ovládá Kr‰na. Cykly se neustále mechanicky opakují pod-
le vÛle Kr‰ny a nikdo jin˘ neÏ on je nemÛÏe zmûnit. Lidské zásahy do této
koncepce jsou prakticky vylouãené, v tomto systému je svrchovan˘m pá-
nem Kr‰na a nikdo jin˘. Místo ãlovûka a Zemû je v této koncepci napros-
to nicotné ve srovnání s velikostí celého vesmíru a jeho svrchovaného pá-
na Kr‰ny.

Oddaní Kr‰ny

Jak bylo uvedeno v˘‰e na pfiíkladu sakrálních textÛ, eschatologie ãi
kosmologie je v hinduistické tradici pomûrnû podrobnû pojednána
a oddaní Kr‰ny ji tedy pfiejímají z v˘‰e uveden˘ch sakrálních textÛ, kte-
ré kaÏd˘ vûfiící v tomto hnutí studuje. Pro oddané Kr‰ny je charakteris-
tické cyklické pojetí ãasu, které se zásadnû li‰í od moderního ãi Ïido-
kfiesÈanského pojetí lineárního.46 Na základû této koncepce vûfií ãlenové
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46 Tímto zásadním rozdílem v pojetí ãasu se podrobnû zab˘val Mircea Eliade (M˘tus
o vûãném návratu...).

47 âasopis Návrat k Bohu vy‰el pouze ve tfiech ãíslech v roce 1990, ov‰em ve velk˘ch
nákladech, takÏe distribuce a prodej ãísla 2 a 3 pokraãuje je‰tû dnes. âasopis Náma
Hatta vychází ‰estkrát do roka.

48 Pro nedostupnost ãasopisÛ byla analyzována pouze následující ãísla ãasopisu Náma
Hatta: 2/4, 1995; 3/1, 1996; 4/2, 1997; 6/2, 1999; 6/3, 2000; 7/5, 2001; 8/1-6, 2002.
Dále byla analyzována v‰echna ãísla ãasopisu Návrat k Bohu, tj. 1-3, 1990.

49 Jedná se pfiedev‰ím o publikované pfiedná‰ky, aÈ jiÏ Prabhupádovy nebo jin˘ch du-
chovních mistrÛ (napfi. Suhotry).

50 âlenové hnutí Haré Kr‰na pouÏívají termín „védy“ pro oznaãení vlastních sakrálních
textÛ: Bhagavadgíta – taková, jaká je a ·rímad Bhágavatam.
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46 Tímto zásadním rozdílem v pojetí ãasu se podrobnû zab˘val Mircea Eliade (M˘tus
o vûãném návratu...).

47 âasopis Návrat k Bohu vy‰el pouze ve tfiech ãíslech v roce 1990, ov‰em ve velk˘ch
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pfiesvûdãení o postupné degradaci stavu svûta, kdy na poãátku je tzv. zla-
t˘ vûk,51 tedy stav kvalitativnû nejlep‰í a ten postupnû upadá, aÏ je
nutné ho zniãit a opût obnovit v jeho nejlep‰ím stavu, coÏ se neustále
opakuje. Podobnû se s odkazem na „védy“ vyjádfiili o své vífie v opako-
vání zniãení a stvofiení vesmíru i v‰ichni dal‰í respondenti z fiad odda-
n˘ch Kr‰ny.

Závûr

Pfiedstavy o zániku Zemû mezi souãasn˘mi vûfiícími se ukázaly b˘t pro-
blémem, kter˘ vût‰ina vûfiících vnímala jako pomûrnû aktuální. Bylo tomu
tak zfiejmû i proto, Ïe zkoumaná problematika byla zúÏena z obecnûj‰í vi-
ze svûta nebo kosmu na uÏ‰í a konkrétnûj‰í vymezení Zemû. V dne‰ní do-
bû se o Zemi jako planetû a jejím moÏném zániku pomûrnû ãasto hovofií
i v sekulárním prostfiedí, a to v souvislosti se zhor‰ováním Ïivotního pro-
stfiedí a ekologick˘m hnutím, které se proti tomuto procesu snaÏí bojovat.
Respondenti tak nepovaÏovali otázku na pfiedstavu o zániku Zemû za ni-
jak zvlá‰tní a vût‰inou ji byli schopni bez vût‰ích problémÛ zodpovûdût.
Zatímco v sakrálních textech, jak kfiesÈansk˘ch, tak i „hinduistick˘ch“, je
problematika zániku Zemû ãi svûta fie‰ena pomûrnû ãasto, periodicky vy-
dávané ãasopisy jednotliv˘ch církví a náboÏensk˘ch hnutí se v letech
1999-200252 univerzální eschatologií vût‰inou pfiíli‰ nezab˘valy. To platí
témûfi absolutnû pfiedev‰ím pro ãasopisy hnutí Haré Kr‰na – Návrat
k Bohu a Náma Hatta, dále pro katolick˘ ãasopis Magazín AD a do znaã-
né míry i pro protestantské ãasopisy Bratrstvo a âesk˘ bratr, kde byla uni-
verzální eschatologie v nûkolika ãláncích jen velmi okrajovû zmínûna
v souvislosti s eschatologií individuální. O nûco více prostoru bylo vûno-
váno pojednáním o zániku svûta a Janovû Apokalypse v Katolickém t˘de-
níku a jeho pfiíloze Perspektivy. V̆ raznû nejãastûji v‰ak byla univerzální
eschatologie zmiÀována v ãasopise StráÏná vûÏ, kter˘ hraje ústfiední roli
v bûÏné dogmatice SvûdkÛ Jehovov˘ch. Dokonce ani v roce 1999, tedy
v posledním roce milénia, se ve sledovan˘ch náboÏensk˘ch ãasopisech
neprojevil Ïádn˘ v˘razn˘ nárÛst ãlánkÛ vûnovan˘ch univerzálnû-eschato-
logick˘m tématÛm. âlánky na toto téma se objevily pouze v periodikách
SvûdkÛ Jehovov˘ch, a to jenom proto, aby moÏn˘ zánik Zemû s pfiícho-
dem data 1.1. 2000 vyvrátily.

Pfii hledání souvislostí mezi jednotliv˘mi náboÏensk˘mi texty a v˘-
povûìmi respondentÛ se ukázalo, Ïe existuje pomûrnû v˘znamn˘ vztah
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první stvofiená bytost v tomto vesmíru a Ïije tak dlouho, jako tento vesmír. V oka-
mÏiku jeho smrti je cel˘ tento vesmír zniãen a vstupuje právû do tûla Maháru‰i
Átmanu. TakÏe urãitû, tento hmotn˘ svût, jako v‰echno hmotné, bude zniãeno.

Z uvedené v˘povûdi je patrné, Ïe oddaní Kr‰ny si sami uvûdomují odli‰-
nost obou koncepcí, tedy lineárního a cyklického vnímání ãasu. Sami se
na základû vlastního rozhodnutí a pfiijetí autority posvátn˘ch textÛ pfiiklá-
nûjí ke koncepci cyklického ãasu a vûfií, Ïe stvofiení a niãení svûta se neu-
stále opakují. Pan Vít poté je‰tû podrobnû popisoval, jak˘m zpÛsobem ke
zniãení dojde, pfiiãemÏ opût bral jako nespornou autoritu posvátné texty.
Rozli‰il tak dva druhy zniãení – ãásteãné a úplné:

Na konci Brahmova dne dochází k ãásteãn˘m zniãením a na konci jeho Ïivota do-
chází ke koneãnému zniãení, kdy prostû tam do toho vstupují dal‰í polobozi, jako je
pán ·iva, kter˘ sv˘m ohnûm spálí ve‰keré planety tohoto vesmíru, a potom dojde
k zaplavení. Ale to spekuluji, v tomhle tom bodû bych se musel podívat, jestli je nej-
dfiív to zaplavení, nejdfiív, myslím, je spálení...

Pro oddané jsou tedy zcela klíãovou autoritou posvátné texty, které zniãe-
ní vesmíru a Zemû pomûrnû pfiesnû líãí, a v této vûci se pfiedstavy vûfiících
zcela jednoznaãnû opírají o tyto texty; jejich pfiedstavy se tak v zásadû
shodují s tím, co je v nich uvedeno. Pokud se vyskytly pochybnosti ohled-
nû popisÛ pfiesného prÛbûhu konce svûta, bylo tomu tak pfiedev‰ím proto,
Ïe si respondenti nepamatovali zcela pfiesnû konkrétní ãást textu pojedná-
vající danou problematiku. Pokud ji znali, pak ji byli schopni prezentovat,
a to jako danou a nepochybnou pravdu.

Vlastní názor respondentÛ se v otázce o konci svûta prakticky neproje-
voval, pouze jedna respondentka se v souvislosti s pfiedpovûdí konce svû-
ta zmínila také o argumentech ekologick˘ch. Byla to paní Vûra, která
uvedla, Ïe kdyby neznala písma, tak by na základû souãasného dûní ve
svûtû, konkrétnû z v˘roby niãiv˘ch zbraní a z pfiírodních katastrof, usuzo-
vala, Ïe „si oráme pole pro to, abychom tuhle civilizaci totálnû zniãili“.
ProtoÏe v‰ak zná „písma“, vûfií tomu, co se v nich fiíká, tedy Ïe „opravdu
pfiijde to zniãení“, ale také tomu, Ïe

potom pfiijde dal‰í vûk ... jugy se stfiídají, od té nejlep‰í, kdy tady v‰echno vzkvétá,
prosperuje ... a zase to bude postupnû degradovat. Proto se fiíká, Ïe vlastnû hmota ja-
ko taková je nezniãitelná, ano, akorát pfiechází do jin˘ch podob anebo je neprojeve-
ná.

Tato respondenta by tedy na základû souãasn˘ch okolností usuzovala na
budoucí zánik svûta, protoÏe v‰ak uznává autoritu zjeven˘ch písem, je
pfiesvûdãena o tom, Ïe po zániku bude následovat nové stvofiení, ve kte-
rém bude svût ãi vesmír pokraãovat. V její v˘povûdi je dále obsaÏeno
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51 Neboli illud tempus popisovan˘ Mirceou Eliadem (M˘tus o vûãném návratu...).
52 A v roce 1990, kdy vycházel ãasopis Návrat k bohu.



pfiesvûdãení o postupné degradaci stavu svûta, kdy na poãátku je tzv. zla-
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vání zniãení a stvofiení vesmíru i v‰ichni dal‰í respondenti z fiad odda-
n˘ch Kr‰ny.
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první stvofiená bytost v tomto vesmíru a Ïije tak dlouho, jako tento vesmír. V oka-
mÏiku jeho smrti je cel˘ tento vesmír zniãen a vstupuje právû do tûla Maháru‰i
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shodují s tím, co je v nich uvedeno. Pokud se vyskytly pochybnosti ohled-
nû popisÛ pfiesného prÛbûhu konce svûta, bylo tomu tak pfiedev‰ím proto,
Ïe si respondenti nepamatovali zcela pfiesnû konkrétní ãást textu pojedná-
vající danou problematiku. Pokud ji znali, pak ji byli schopni prezentovat,
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DÛleÏit˘ je poznatek o v˘znamu ekologického hnutí a jeho argumen-
tÛ v souvislosti s utváfiení pfiedstav souãasn˘ch vûfiících o zániku
Zemû.53 Ekologie je disciplínou, která patfií do sekulárního moderního ãi
postmoderního prostfiedí a v pÛvodních tradiãních spoleãnostech a nábo-
Ïenstvích nehraje prakticky Ïádnou roli. Zmínky jednotliv˘ch responden-
tÛ o ekologicky v˘znamn˘ch skuteãnostech v souvislosti se zánikem Ze-
mû, respektive jejich absence, lze vnímat jako dÛleÏité a nikoli pouze
nahodilé ukazatele. Nejãastûji na okolnosti niãení Zemû ãlovûkem upo-
zorÀovali respondenti z fiad katolíkÛ, kde se rovnûÏ nejménû ãasto objevo-
valy odkazy na údaje ohlednû zániku Zemû uvedené v sakrální textu –
Bibli. Ménû ãasto zmiÀovali ekologické souvislosti a postupné niãení
Zemû pfiíslu‰níci âCE, kde se namísto ekologie objevily i argumenty jiné
moderní vûdy – astronomie.

Naproti tomu byla pomûrnû v˘znamná niÏ‰í ãetnost odvolávání se na
„sekulární“ ekologické argumenty u svûdkÛ Jehovov˘ch a oddan˘ch Kr‰-
ny. Tu lze vysvûtlit u pfiíslu‰níkÛ kaÏdé ze skupin odli‰nû. U svûdkÛ Jeho-
vov˘ch tomu tak bylo nepochybnû proto, Ïe jejich snahou bylo primárnû
prokázat vlastní pfiesvûdãení o tom, Ïe Zemû nezanikne, ale bude trvat na
vûky, jakoÏ i pestr˘ a mírumilovn˘ Ïivot na ní. V dÛsledku tohoto tvrzení
se respondenti samozfiejmû neuchylovali k líãení souãasn˘ch ekologick˘ch
problémÛ, n˘brÏ poukazovali s odkazem na biblická proroctví k budoucí
radostné vyhlídce Ïivota na „rajské zemi“. Absence bliÏ‰ích poukazÛ na
ekologii v souvislosti se zánikem Zemû se u stoupencÛ hnutí Haré Kr‰na,
v jehoÏ uãení se pomûrnû ãasto ekologické prvky objevují,54 mÛÏe na prv-
ní pohled zdát pfiekvapivá a ponûkud v nesouladu s oficiální dogmatikou
celého hnutí. Tento nesoulad v‰ak zmizí, vezmeme-li v úvahu kosmologic-
kou koncepci tohoto hnutí, z níÏ aktéfii pfii zodpovídání otázky o zániku
Zemû vycházeli. Jedná se o neustále se opakující a pfiedem dan˘ cyklus
tvofiení, udrÏování a niãení, kter˘ fiídí Kr‰na jako nejvy‰‰í osobnost BoÏ-
ství, a je to tedy on, kter˘ ho mÛÏe pfiípadnû ovlivÀovat. Z tohoto hlediska
je tedy zcela irelevantní vûdomé chování ãlovûka, kter˘ by se pokou‰el ten-
to cyklus zmûnit. Zemû na konci dne Brahmy, jakoÏ i na konci Ïivota
Brahmy, zanikne a Ïádné ekologické hnutí ani chování ãlovûka nemÛÏe
tento proces zvrátit. Ekologické argumenty, které se jinak v hnutí Haré
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mezi texty dvou men‰ích náboÏensk˘ch skupin a pfiedstavami jejich
stoupencÛ. Konkrétnû bylo zji‰tûno, Ïe v˘povûdi svûdkÛ Jehovov˘ch
ohlednû moÏnosti zániku Zemû se prakticky shodují s oficiální dogma-
tikou této náboÏenské spoleãnosti, která je prezentována v ãasopise
StráÏná vûÏ. Svûdkové Jehovovi jsou tak pfiesvûdãeni, Ïe Zemû nezanik-
ne, ale po BoÏím zásahu, kter˘ odstraní niãemné, zde bude nastolen pÛ-
vodní ráj. Respondenti se pfiitom pomûrnû ãasto odvolávali na pÛvodní
biblick˘ text a citovali pasáÏe, které podle nich o proklamovaném v˘voji
vypovídají. Na rozdíl od toho zakládali oddaní Kr‰ny své pfiedstavy, kte-
ré se rovnûÏ prakticky shodovaly s oficiálním uãením náboÏenského
hnutí Haré Kr‰na, pfiímo na sakrálních textech. Pfiispûl k tomu nepo-
chybnû i fakt, Ïe daná problematika nebyla v periodicky vydávan˘ch ãa-
sopisech prakticky vÛbec zastoupena. Oddaní Kr‰ny tak jednoznaãnû
poukazovali na cyklick˘ charakter trvání hmotné Zemû a na skuteãnost,
Ïe Zemû bude nepochybnû zniãena, ale opûtovnû obnovena. Tento cyk-
lus se podle nich neustále opakuje, ov‰em ve znaãnû velk˘ch ãasov˘ch
periodách, neÏ aby mohl b˘t vnímán z hlediska jednoho lidského Ïivo-
ta. V˘povûdi jednotliv˘ch vûfiících se v kaÏdé z tûchto dvou skupin vzá-
jemnû shodovaly ãi vykazovaly malou míru divergence. Li‰ily se ponej-
více pouze v rozsahu a mífie podrobností, v jakém byly prezentovány.
Základní koncepce – víra v trvání Zemû a rajsk˘ch pomûrÛ na ní u svûd-
kÛ Jehovov˘ch a pfiesvûdãení o neustálém opakovaní zniãení a stvofiení
Zemû i dal‰ích planet u oddan˘ch Kr‰ny – byla u v‰ech pfiíslu‰níkÛ kon-
krétní skupiny shodná.

Naproti tomu se jiÏ ménû shodovaly v˘povûdi respondentÛ náleÏejících
ke dvûma dal‰ím skupinám, tedy katolické a protestantské. I zde se re-
spondenti v zásadû shodli v nejobecnûj‰ím postoji, v‰ichni se v zásadû pfii-
klánûli k pfiedstavû, Ïe Zemû zanikne (v˘jimku tvofiily dvû respondentky,
které se nedokázaly pfiiklonit k Ïádné z moÏností, tedy ani k zániku, ani
k trvání Zemû). Mezi katolíky se pfiitom pouze jedna respondentka odvo-
lávala pfiímo na moÏn˘ pfiíchod JeÏí‰e a posledního soudu, zatímco ostat-
ní katolíci poukazovali pfiedev‰ím na lidské chování a niãení Zemû, tedy
v zásadû pouÏívali ekologické argumenty. Naproti tomu se v pfiedstavách
osloven˘ch protestantÛ objevil poukaz na biblická tvrzení i pfiesvûdãení
o nedefinitivnosti zániku Zemû o nûco ãastûji (zmínili ho 3 respondenti).
Ménû ãasto v porovnání s katolíky zmiÀovali protestanti následky lidské-
ho chování a ekologické argumenty pro zánik Zemû. Dva protestanti
navíc uvedli pro doloÏení sv˘ch domnûnek o zániku Zemû argumenty vy-
cházející z moderní astronomie (sice zcela protikladné, nicménû oba ve-
doucí k zániku Zemû).
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53 Rozdílnost mezi sekulární perspektivou a perspektivou kfiesÈanskou pfii pohledu na pfií-
rodní katastrofy pojednal z kfiesÈansk˘ch pozic David C. Toole, „Divine Ekology and
the Apokalypse“, Theology Today 55/4, 1999, 547-561.

54 Podrobnûji viz Du‰an LuÏn˘, „Sociálnû-ekologické prvky v hnutí Haré Kr‰na“, Reli-
gio 7/2, 1999, 189-202. Vlastní text hnutí viz Michael A. Cremo – Mukunda Gósvámí,
BoÏská pfiíroda: Duchovní pohled na krizi Ïivotního prostfiedí, The Bhaktivedanta
Book Trust International 2001.
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mezi texty dvou men‰ích náboÏensk˘ch skupin a pfiedstavami jejich
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StráÏná vûÏ. Svûdkové Jehovovi jsou tak pfiesvûdãeni, Ïe Zemû nezanik-
ne, ale po BoÏím zásahu, kter˘ odstraní niãemné, zde bude nastolen pÛ-
vodní ráj. Respondenti se pfiitom pomûrnû ãasto odvolávali na pÛvodní
biblick˘ text a citovali pasáÏe, které podle nich o proklamovaném v˘voji
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kÛ Jehovov˘ch a pfiesvûdãení o neustálém opakovaní zniãení a stvofiení
Zemû i dal‰ích planet u oddan˘ch Kr‰ny – byla u v‰ech pfiíslu‰níkÛ kon-
krétní skupiny shodná.
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ke dvûma dal‰ím skupinám, tedy katolické a protestantské. I zde se re-
spondenti v zásadû shodli v nejobecnûj‰ím postoji, v‰ichni se v zásadû pfii-
klánûli k pfiedstavû, Ïe Zemû zanikne (v˘jimku tvofiily dvû respondentky,
které se nedokázaly pfiiklonit k Ïádné z moÏností, tedy ani k zániku, ani
k trvání Zemû). Mezi katolíky se pfiitom pouze jedna respondentka odvo-
lávala pfiímo na moÏn˘ pfiíchod JeÏí‰e a posledního soudu, zatímco ostat-
ní katolíci poukazovali pfiedev‰ím na lidské chování a niãení Zemû, tedy
v zásadû pouÏívali ekologické argumenty. Naproti tomu se v pfiedstavách
osloven˘ch protestantÛ objevil poukaz na biblická tvrzení i pfiesvûdãení
o nedefinitivnosti zániku Zemû o nûco ãastûji (zmínili ho 3 respondenti).
Ménû ãasto v porovnání s katolíky zmiÀovali protestanti následky lidské-
ho chování a ekologické argumenty pro zánik Zemû. Dva protestanti
navíc uvedli pro doloÏení sv˘ch domnûnek o zániku Zemû argumenty vy-
cházející z moderní astronomie (sice zcela protikladné, nicménû oba ve-
doucí k zániku Zemû).
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53 Rozdílnost mezi sekulární perspektivou a perspektivou kfiesÈanskou pfii pohledu na pfií-
rodní katastrofy pojednal z kfiesÈansk˘ch pozic David C. Toole, „Divine Ekology and
the Apokalypse“, Theology Today 55/4, 1999, 547-561.

54 Podrobnûji viz Du‰an LuÏn˘, „Sociálnû-ekologické prvky v hnutí Haré Kr‰na“, Reli-
gio 7/2, 1999, 189-202. Vlastní text hnutí viz Michael A. Cremo – Mukunda Gósvámí,
BoÏská pfiíroda: Duchovní pohled na krizi Ïivotního prostfiedí, The Bhaktivedanta
Book Trust International 2001.



SUMMARY

General Eschatology from the Point of View of Contemporary Czech Believers

While individual eschatology deals with the ultimate things of the individual person,
one’s death and possible afterlife, general or collective/cosmic eschatology deals with trans-
formation or the end of entire present world, hand in hand with collective end (or transfor-
mation) of all human beings. The article is concerned with attitudes towards general escha-
tology, concepts about possible extinction of life on Earth and devastation of the whole
planet. The main attention is given to the concepts of individual respondents which were
gained from semi-structural interviews during field research in 2003-2004. Field research
took place in four religious groups in Prague – parishes or religious societies – Roman
Catholic Church, Protestant Church of Czech Brethren, Religious society of Jeho-
vah’s Witnesses and ISKCON (International Society for Krishna Consciousness). Apart of
that the author briefly mentions the main concepts of general eschatology as they are pre-
sented in Christian and Hare Krishna sacred texts, as well as presentation of cosmic escha-
tology or absence of it in contemporary periodicals issued for members of concrete reli-
gious groups.

Although there are many different views to general eschatology, the proposed study has
found out that religious view seems to be the most important one for contemporary belie-
vers, however is closely followed by the ecological view. Among Jehovah’s Witnesses and
Hare Krishna devotees religious views and concepts were found based precisely on the
theology of the concrete church or religious society to which they belonged to. Moreover,
the inter-group diversity among the ideas of the believers of these two groups was very low.
The strongest role in forming the concepts of believers about cosmic eschatology was found
in official theology presented to Jehovah’s Witnesses in their periodical the Watchtower and
for Hare Krishna devotees in their sacred texts written by Prabhupada. On the other hand,
the concepts of questioned Catholics and Protestants were not so often based on theology
of the church, and “secular” ecological arguments were mentioned more often. Beside of
that, diversity among the views of participants of these two groups was higher, especially
among Catholics. Protestants based their views more often on the Bible comparing to
Catholics, while Catholics mentioned more often the “secular” ecological point of view to
the problem. Majority of the respondents believed in some kind of the end of life on Earth
and the end of Earth, but at the same time, all questioned Jehovah’s Witnesses and Hare
Krishna devotees believed in the new Earth. While no more than half of Protestants and
only one Catholic have mentioned the possible future creation of new Earth in relation to
their ideas about the annihilation of the world.
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Kr‰na objevují, jsou v souvislosti s moÏn˘m ovlivnûním zániku Zemû zce-
la nedÛleÏité. To je zfiejmû také dÛvod, proã je zmínila pouze jedna re-
spondentka, a to pouze jako poukaz na zdánliv˘ stav svûta.55

V̆ sledky v˘zkumu ukázaly, Ïe pfiíslu‰níci dvou men‰ích a v˘raznûji
misijnû orientovan˘ch náboÏensk˘ch skupin (svûdkové Jehovovi a odda-
ní Kr‰ny) jsou pfii formování sv˘ch pfiedstav o moÏném zániku Zemû
ovlivÀováni pfiedev‰ím konkrétním uãením náboÏenské skupiny, ke které
se hlásí. Naproti tomu se u pfiíslu‰níkÛ vût‰ích a tradiãních církví (katolí-
kÛ a protestantÛ âCE) více do celkov˘ch pfiedstav o moÏnosti zániku
Zemû promítají i moderní sekulární argumenty ekologického hnutí a pfií-
padnû i poznatkÛ astronomie. Poukazy na náboÏenské argumenty v podo-
bû odvolávání se na biblické pfiedpovûdi uvedla pouze jedna katoliãka a tfii
protestanti. Celkovû byli zkoumaní vûfiící ãastûji pfiesvûdãeni o tom, Ïe zá-
nik Zemû (pokud ho vÛbec pfiipustili) nebude koneãn˘m stavem, ale bude
po nûm následovat nûjaká obnova. Tuto skuteãnost pfiitom jednoznaãnû
vnímají oddaní Kr‰ny, dále se o ní zmínila polovina protestantÛ a jeden
katolík. Svûdkové Jehovovi moÏnost totálního zániku zemû vÛbec nepfii-
pou‰tûjí, ale oãekávají zniãení stávajícího systému vûcí a nastolení nové-
ho a vûãného rajského Ïivota na Zemi. Nikdo z dotázan˘ch se zániku
Zemû nijak v˘raznû neobával, coÏ souvisí se skuteãností, Ïe vût‰ina dotá-
zan˘ch, která pfiíchod zániku Zemû pfiipustila, ho vnímala jako ãasovû vel-
mi vzdálen˘. Navíc vûfiícím náboÏenské interpretace poskytují jistou opo-
ru, jelikoÏ i kdyÏ pfiipou‰tûjí niãení nebo i pfiípadn˘ zánik Zemû, vysvûtlují
ho jako pfiirozené a v zásadû pozitivní dûní vedoucí k Ïádoucí obnovû.
V oficiální dogmatice Ïádné ze zkouman˘ch náboÏensk˘ch skupin se ne-
hovofií o koneãném a definitivním zániku. Naopak, v kfiesÈanském pro-
stfiedí je apokalypsa nadûjí pro nov˘ a lep‰í svût; podobnû jako pro odda-
né Kr‰ny, kdy po kvalitativnû nejhor‰ím vûku naz˘vaném kali-juga, kter˘
bude ukonãen zniãením, pfiijde v˘raznû kvalitnûj‰í satja-juga.
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55 Paní Vûra se zmínila o ekologick˘ch katastrofách jako o moÏn˘ch znameních blíÏící-
ho se zániku Zemû, pfiiãemÏ jejich závaÏnost odmítla s odvoláním se na „písma“ a sku-
teãnost, Ïe po zniãení pfiijde nové stvofiení a tak se to bude neustále stfiídat. Koneãn˘
a definitivní zánik Zemû tedy rozhodnû popfiela.
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Sborník „BoÏské uãení“ 
ãili „Institutiones“, 
zvan˘ téÏ „Medulla animae“.

Svûdectví transformace nûmecké stfiedovûké mystiky 
z poãátku protireformace

Milo‰ Dostál – Martin Îemla

Pod nûmeck˘m názvem Des gelüchten D. Johannis Tauleri goetliche
leren („BoÏské uãení osvíceného doktora Jana Taulera“), podle pozdûj‰í-
ho latinského vydání tzv. Institutiones, se skr˘vá v˘znamné pseudo-taule-
rovské dílo, které od poloviny 16. století doprovázelo v‰echna velká vy-
dání Taulerov˘ch kázání aÏ do 19. století a platilo dokonce za jakousi
esenci Taulerovy nauky. Pod pseudonymem Petrus Noviomagus je sesta-
vil a do svého slavného kolínského vydání Taulerov˘ch kázání z roku
1543 zafiadil tehdy teprve dvaadvacetilet˘ Petr Canisius (1521-1597).1

Ten brzy poté vstoupil do jezuitského fiádu, stal se blízk˘m spolupracov-
níkem Ignáce z Loyoly a v na‰ich konãinách se proslavil tím, Ïe roku 1556
pfiivedl své spolubratry do Prahy, kde zaloÏil jezuitskou kolej v Klemen-
tinu. Canisius pfiitom texty nejen vydal, n˘brÏ pfiistoupil k jejich edici
„kritiãtûj‰ím“ zpÛsobem. Stará vydání povaÏoval za poru‰ená a nevûro-
hodná, nadto svévolnû zkracovaná ãi naopak doplÀovaná, proãeÏ se roz-
hodl sáhnout k rukopisÛm, jeÏ v Kolínû nalezl;2 sám v‰ak zacházel s tex-
ty podobnû „aktivnû“.3 Pfii své práci v‰ak zÛstal pozoruhodnû my‰lenkovû
otevfien˘ a v jeho pfiístupu lze vidût schopnost zachovat si znaãn˘ nad-
konfesní nadhled. Protireformace ãi rekatolizace nebyla pro nûj manipu-
lací s lidmi za kaÏdou cenu, n˘brÏ usiloval o to, nabídnout vpravdû pfie-
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1 ·lo celkem o tfietí souborné vydání Taulera tiskem. První vy‰lo je‰tû jako inkunabule
roku 1498 v Lipsku, druhé roku 1521 v Basileji, které bylo v letech 1522 a 1523 pro
velk˘ zájem vydáno znovu.

2 Srov. Petr Canisius, „Vorred“, in: id. (ed.), Des Erleuchten D. Johannis Tauleri von
eym waren Evangelischen leben, Göttliche Predig, Leren, Epistolen, Cantilenen,
Prophetien, Coellen: Casper von Gennep 1543, i.

3 Srov. Louise Gnädinger, Johannes Tauler: Lebenswelt und mystische Lehre, München:
C. H. Beck 1993, 418.

Buddhistická eschatologie
·ambhalsk˘ m˘tus

LUBO· BùLKA

âtvrt˘ svazek ediãní fiady „Promûny
náboÏenství“ vydávané péãí Ústavu re-
ligionistiky FF MU v Brnû.

Autorem je docentem Ústavu religio-
nistiky FF MU v Brnû. TûÏi‰tû jeho ba-
datelské a pedagogické ãinnosti spadá
do oblasti studia buddhismu v Burjat-
sku, Mongolsku a Tibetu.

·ambhalsk˘ m˘tus pfiedstavuje jednu
z tradiãních forem tibetské buddhistic-
ké eschatologie. M˘tus samotn˘, jakoÏ
i rozmanitá v˘tvarná zobrazení s ním
spojená, vyvolal v euroamerickém pro-
stfiedí od 18. století dodnes velk˘ zájem jak akademick˘ch badatelÛ, tak zá-
padních buddhistÛ, mystikÛ, tibetofilÛ atp.
Kniha se zab˘vá ‰ambhalsk˘m m˘tem a jeho zobrazeními. NáleÏitou po-
zornost vûnuje také jeho recepci a svébytnému pfietváfiení na Západû.
Kromû Tibetu byla ·ambhala neobyãejnû populární i v dal‰ích oblastech
roz‰ífiení tibetského buddhismu, jako je napfiíklad Mongolsko a Burjatsko.
·ambhalsk˘ m˘tus zde v prÛbûhu 20. století prodûlával vlastní, na Tibetu
nezávisl˘ v˘voj, politicky se aktualizoval, a to zejména ve dvacát˘ch a tfii-
cát˘ch letech.
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