
trvalo zavázalo k Ïivotu ve spoleãenství, v celibátu a v co nejvût‰í prosto-
tû. Základní my‰lenkou komunity byla sluÏba smífiení, mimo jiné a snad
pfiedev‰ím smífiení kfiesÈanÛ rÛzn˘ch konfesí. Na tuto iniciativu odpovû-
dûli katoliãtí franti‰káni a pravoslavní mni‰i, ktefií v Taizé zaloÏili své
klá‰tery. Katoliãtí a protestant‰tí bratfií pak vytvofiili pod vedením bratra
Rogera jedinou komunitu oznaãovanou posléze jako ekumenická. Dnes
podle údajÛ, jeÏ Taizé o sobû poskytuje, tvofii katolíci asi tfietinu z pfiibliÏ-
nû 100 bratfií pocházejících „z více neÏ 25 zemí“. Nûktefií ãlenové Ïijí
v mal˘ch komunitách mimo Taizé, v chudinsk˘ch ãtvrtích nûkolika svûta-
dílÛ.

V̆ znamn˘m obratem v Ïivotû ekumenické komunity bylo otevfiení
Taizé, poãínaje rokem 1957, zejména mlad˘m, ktefií pfiicházeli jako pout-
níci hlavnû v dobû prázdnin. V souãasnosti se tam v letním období vystfií-
dá údajnû kolem 5000 náv‰tûvníkÛ. Program pro tyto náv‰tûvníky spoãí-
vá v úãasti na tfiech denních modlitbách bratfií v mohutném, i kdyÏ velmi
jednoduchém chrámu Smífiení (postaven 1962, roz‰ífien 1997) a ve skupi-
nov˘ch aktivitách, jako je práce s biblick˘m textem, diskuse, chvíle zti‰e-
ní, praktická práce vûnovaná potfiebn˘m. Ponûkud pfiekvapivû (vzhledem
k dosavadnímu tichému, kontemplativnímu zamûfiení) zaãala komunita
z Taizé pofiádat od roku 1978 vÏdy na pfielomu roku masová setkání ve
velk˘ch, zatím vÏdy evropsk˘ch mûstech. Na pfielomu let 1990 a 1991 se
takové shromáÏdûní konalo v Praze.

Poprvé se o nové, vlastnû teprve vznikající komunitû dovûdûl evange-
lick˘ ãinitel Jaroslav ·imsa. Od 70. let minulého století se datují inten-
zivnûj‰í ãeské kontakty s Taizé. Kdo mûl moÏnost cestovat, sbíral první
informace a postupnû se v Praze kolem evangelick˘ch manÏelÛ Marie
a ZdeÀka Susov˘ch a kolem katoliãky Marie Kaplanové a pozdûji i na ji-
n˘ch místech vytváfiely do roku 1989 utajené skupiny lidí, ktefií praktiko-
vali tyto podnûty v ãesk˘ch pomûrech. Dnes Ïije v komunitû jeden ãesk˘
bratr, fiímskokatolick˘ knûz Josef Sedlák.

První obavy, Ïe atentát na bratra Rogera byl dílem fundamentalistic-
k˘ch odpÛrcÛ kfiesÈanského ekumenismu, byly pfiedbûÏnû rozpt˘leny pou-
kazem na du‰evní stav pachatelky, kter˘ v‰ak bude teprve pfii policejním
vy‰etfiování objektivnû zji‰Èován. Nelze ov‰em vylouãit, Ïe mohla b˘t
zneuÏita.

Lze fiíci, Ïe vnitrokfiesÈanské mezikonfesní vztahy dosáhly bûhem 20.
století urãité nové úrovnû; kfiesÈané rÛzné církevní pfiíslu‰nosti mají potfie-
bu spoleãnû ãelit sekularizovanému svûtu a jin˘m náboÏenstvím, která se
v multikulturní globalizované spoleãnosti stala i pro obyvatele pÛvodnû
kfiesÈansk˘ch zemí reálnou aktuální skuteãností a pro kfiesÈany v˘zvou. Na
dosaÏené úrovni vztahÛ se v‰ak ekumenické vztahy zastavily, je dodrÏo-
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Dne 16. srpna 2005 zavraÏdila nûkolika bodn˘mi ranami do krku pfii
veãerní bohosluÏbû kolem 20.30 h. v Taizé, v tamním chrámu Smífiení,
pravdûpodobnû du‰evnû nemocná Rumunka Luminiţa Solcanová zakla-
datele ekumenické mni‰ské komunity obecnû známého jako bratr Roger.
Roger Louis Schutz-Marsauche se narodil 12. kvûtna 1915 v Provence ve
·v˘carsku. V letech 1937-1940 studoval teologii reformované církve
v Lausanne a ve Strassbourgu. V roce 1940 ode‰el do vesnice Taizé v Bur-
gundsku, asi 10 km od nûkdej‰ího, historicky v˘znamného centra bene-
diktinského mni‰ství Cluny na sever od Lyonu. Bylo to blízko linie, která
dûlila Francii na severní a západní okupovanou ãást a na ãást ovládanou
reÏimem se sídlem ve Vichy pod vedením mar‰ála Henriho Philippa Pé-
taina. Roger Schutz se tam v té dobû vûnoval péãi o váleãné uprchlíky,
vãetnû ÎidÛ. Tyto aktivity byly odhaleny a Schutz byl nucen na dva roky
Taizé opustit. Vrátil se tam se skupinkou podobnû sm˘‰lejících, ktefií po-
stupnû pfiipravovali vytvofiení mni‰ské komunity.

PÛvodní reformaãní kfiesÈanství, jak luterského, tak kalvinistického ty-
pu, a v návaznosti na nû i anglikánství, odmítlo mni‰ství a jiné formy fie-
holního Ïivota s odÛvodnûním, Ïe je zaloÏeno na shromaÏìování zásluh
pro nebe. Proti tomu stavûla reformace zásady sola gratia a sola fide (spá-
sy lze dosáhnout pouhou milostí a pouhou vírou, bez zásluÏn˘ch skutkÛ).
V roce 1841, po tfiech staletích od rozpu‰tûní v‰ech klá‰terÛ v Anglii krá-
lem Jindfiichem VIII. se objevuje Ïenská monastická komunita; o rok po-
zdûji se objevuje první komunita mnichÛ. V pfiípadû anglikánství není ob-
nova mni‰ství pfiekvapivá, neboÈ tato vûtev osciluje mezi kfiesÈanstvím
katolického a protestantského typu. V dobû vzniku tûchto komunit tam by-
lo silné anglokatolické (téÏ „oxfordské“) hnutí, jeÏ chápalo anglikánství
spí‰e jako národní katolickou církev nezávislou na ¤ímu. Pozdûji vznika-
jí luterské benediktinské a franti‰kánské komunity v souvislosti s nûmec-
k˘m hochkirchliche Bewegung („hnutí vysoké církve“, nejznámûj‰í repre-
zentant Friedrich Heiler).

Bratr Roger zaloÏil roku 1946 pravdûpodobnû první mni‰skou komuni-
tu sloÏenou z pfiíslu‰níkÛ daleko radikálnûj‰í formy reformace, totiÏ
z církví kalvinistického typu. O Velikonocích roku 1949 se sedm bratfií na-
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Radek Chlup (ed.), 
BÛh a bohové: Pojetí 
boÏství v náboÏensk˘ch 
tradicích svûta,

Praha: DharmaGaia 2004, 195 s.
ISBN 80-86685-42-X.

Komparativní religionistické studie ne-
b˘vají v ãeském prostfiedí právû nejãastûj‰í.
Vût‰ina prací, které mají tento charakter
a s nimiÏ se mÛÏe ãesk˘ ãtenáfi seznámit,
jsou pfieklady povût‰inou star‰ích dûl. Poãin
pracovníkÛ a studentÛ praÏského Ústavu fi-
losofie a religionistiky FF UK tak mÛÏe b˘t
z mnoha dÛvodÛ chápán jako impuls k vy-
dávání pÛvodních ãesk˘ch studií, sborníkÛ
ãi dokonce monografií v oblasti kompara-
tivní religionistiky.

Recenzovaná publikace vznikla jako v˘-
sledek pfiedná‰kového cyklu, kter˘ mûl uká-
zat religionistiku jako obor neomezující se
na izolované studium jednotliv˘ch nábo-
Ïenství, ale studující náboÏenství napfiíã
rÛzn˘mi kulturními kontexty. Téma cyklu
„pojetí boÏství, du‰e, zla a osudu“ bylo pfii-
tom zvoleno tak, aby nebylo úzce náboÏen-
ské, ale pfiesahovalo i do oblasti filosofie (s.
7). Sám editor si v pfiedmluvû uvûdomuje
úskalí takového poãinu, a to zejména s ohle-
dem na nejednotnou metodologii a rozdílné
postoje a pfiístupy jednotliv˘ch autorÛ.
Proto také nepovaÏuje sborník za ucelen˘
pfiehled zkoumané problematiky, ale spí‰e
za zdroj moÏné inspirace pro dal‰í religio-
nistické bádání.

Obsah sborníku BÛh a bohové tvofií
sedm víceménû samostatn˘ch studií, které
spojuje jediné – téma pojetí boÏství v jed-
notliv˘ch kulturách. První studií je pfiíspû-
vek Dalibora Antalíka „Pojetí boÏství
v pfiedhelénistické Mezopotámii“ (s. 9-30).
Díky autorovû erudici se ãeskému ãtenáfii
dostává do ruky velmi hutn˘ a zároveÀ sro-
zumiteln˘ pfiehled hlavních náboÏensk˘ch
pfiedstav Mezopotámie. Pfiípadn˘ zájemce
si tak díky této studii udûlá dobrou pfiedsta-
vu o pojetí boÏství star˘ch SumerÛ a Akka-
dÛ. Vedle v˘znamn˘ch jevÛ, jako je antro-

pomorfní reprezentace boÏství, vûnoval au-
tor analytickou pozornost také dal‰ím moÏ-
nostem prezentace boÏství (zoomorfní,
moÏnosti abstraktních pfiedstav) a rovnûÏ
astrálnímu charakteru nûkter˘ch mezopo-
támsk˘ch bohÛ. Neménû zajímav˘mi ãást-
mi Antalíkovy studie jsou pasáÏe vûnované
sociomorfním pfiedstavám o boÏském svûtû
a promûnám vztahÛ mezi mezopotámsk˘mi
bohy. V této souvislosti zmiÀuje autor teorii
tzv. fokalizace René Folleta, podle níÏ do-
cházelo na úrovni náboÏenského Ïivota sta-
r˘ch MezopotámcÛ k procesu, díky kterému
bylo moÏné se podle okolností obracet na
jedno boÏstvo, jeÏ zástupnû pfiedstavovalo
cel˘ panteon. Tuto tendenci, která by mohla
svádût k tvrzení o existenci „monoteistic-
k˘ch tendencích“, je ale tfieba podle Anta-
líka brát velmi opatrnû. DÛvodem je fakt, Ïe
fokalizace nevyluãovala, aby byl za jin˘ch
okolností analogick˘m zpÛsobem osloven
jin˘ bÛh ãi bohynû.

Dal‰ím pfiíspûvkem je ãlánek Radka
Chlupa, editora sborníku, vûnovan˘ „Pojetí
boÏství v ¤ecku“ (s. 31-57). Autor se v nûm
soustfieìuje pfiedev‰ím na pojetí boÏství,
které se vytváfií díky homérské m˘topoetice,
ale také na jeho reinterpretaci v rámci fiecké
protofilosofické a filosofické tradice. Obraz
„fieckého boÏství“, kter˘ Radek Chlup pfied-
kládá, je tak nejen velmi plastick˘, ale pfie-
dev‰ím vyrovnan˘. Jednoznaãnû napfiíklad
odmítá zjednodu‰ené pojetí homérsk˘ch
bohÛ jako degenerující linii. Stejnû jako
my‰lenku, Ïe homérsk˘ antropomorfismus
je v˘razem básníkovy nereflektované, m˘-
tické zku‰enosti. Naopak povaÏuje jej za
úspû‰n˘ pokus o vytvofiení jakési racionální
teologie, která pojala pestrost náboÏen-
sk˘ch tradic do univerzálního panteonu,
v nûmÏ mûla v‰echna boÏstva jasnû dan˘
vnitfiní tvar a osobnost (s. 36). Zajímavû se
vyjadfiuje i o filosofické reakci na homérské
náboÏenství, kterou nechápe konvenãnû ja-
ko principiální kritiku náboÏenství, ale spí-
‰e jako pokus o náboÏenskou reformu.
Jejím cílem jiÏ není pouhé vná‰ení fiádu, ale
prezentace boÏství coby modelu ãiré doko-
nalosti (s. 46). Díky tomuto posunu jiÏ pfie-
stávají b˘t bohové vnímáni jako jasnû vy-
hranûné osobnosti a zaãínají b˘t povaÏováni
za metafyzické entity, které se ãlovûku v ni-

váno cosi, co dostalo mírnû ironické oznaãení „ekumenická zdvofiilost“,
ale sbliÏování nepokraãuje. I dosavadní míra sblíÏení naráÏí na stále vût‰í
odpor. Stále více se sl˘chá, Ïe je nutno nejprve chránit vlastní identitu,
a pak aÏ eventuálnû vycházet vstfiíc jin˘m. Radikální katolické a protes-
tantské skupiny by ‰ly v odporu je‰tû dále. Úãast pravoslaví na ekume-
nickém sbliÏování je nanejv˘‰ opatrná.

Taizé pfiedstavuje jeden z modelÛ mezicírkevních vztahÛ. Spoãívá
v pfiekraãování konfesních hranic a stírání rozdílÛ. Mnoho katolíkÛ hledí
na tuto iniciativu se zdvofiilou nedÛvûrou. Vût‰inov˘ vztah ãesk˘ch, a jis-
tû nejen ãesk˘ch evangelíkÛ k tomuto typu komunit je odmítav˘. Jako pfií-
klad se uvádí spoluzakladatel komunity a dlouholet˘ zástupce Rogera
Schulze v jejím vedení Max Thurian, kter˘ roku 1988 oznámil svou kon-
verzi k fiímskokatolické církvi. Kritiãtí protestanti vidí protestantismus
ovlivnûn˘ Taizé jako „kryptokatolictví“ a jako nástroj pokatoliãÈování.
Vedle pfiekraãování a smazávání hranic se nabízejí jiné modely mezikon-
fesních (a také mezináboÏensk˘ch) vztahÛ, pfii nichÏ je identita úãastníkÛ
plnû zachována a dochází spí‰e k plnému vzájemnému uznání v rozdíl-
nosti a ke spolupráci.

Taizé nepochybnû pfiedstavuje Ïiv˘ ostrov v mofii skomírajícího kfies-
Èanství 20. a 21. století. Je-li nabídkou pro pfiekonání jeho souãasné hlu-
boké krize, je nesnadné posoudit. Lze pfiedpokládat, Ïe komunita bude po-
kraãovat podobn˘m smûrem pod vedením bratra Aloise (nar. 1954), jehoÏ
oznaãil bratr Roger (se souhlasem bratfií) za svého nástupce a kter˘ se po
jeho smrti ujal role pfievora. Snad není bez zajímavosti, Ïe tento nov˘
pfiedstaven˘ se narodil v Bavorsku, je katolík, vyrostl ve Stuttgartu a je
potomkem rodiãÛ vysídlen˘ch po válce z âeskoslovenska.
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