Claremont Lincol University-universita budoucnosti?
Představte si nový druh university, universitu, která učí spolupráci a harmonii ve světě,
universitu, která vychovává morální vůdce napříč národy a kulturami, napříč politickými,
ekonomickými a náboženskými hranicemi.
Představte si novou generaci vůdců v soukromém, veřejném i sociálním sektoru, kteří
využívají moudrost všech věků, aby efektivně působila ve světě.
Tak to jste si právě představili Claremont Lincoln University (CLU), novou universitu,
založenou na přesvědčení, že velké světové náboženské a etické tradice jsou hlubokými zdroji
moudrosti k řešení soudobých sociálních problémů. Při výuce humanitních i sociálních věd,
profesních disciplín a osobního rozvoje se studenti naučí integrovat jejich osobní a profesní
životy a osvojí si dovednosti, kterými učiní tento svět lepším místem….
Tak takhle začíná leták CLU, který nabízí studentům studium magisterské i doktorské.
Skeptickým českým uším to musí znít naivně, zejména v marasmu, ve kterém žijeme
v poslední době. A kdybych nebyl na universitu pozván svými dobrými přáteli, asi bych
takový leták s úsměvem odložil. Ale čtu si ho při úvodním přivítání tehdejším děkanem a jeho
slova mě vrací hodně rychle do reality….
...někdy v roce 1992 měl jeden imám v Turecku sen, že jednou bude existovat
universita, na které budou společně studovat budoucí imámové, rabíni i faráři. Každý se bude
moci samozřejmě stoprocentně vzdělávat jen v tom „svém“, bude-li chtít, ale také bude mít
možnost navštěvovat přednášky kolegů. No a je přece jasné, že když se budou potkávat ve
škole, v menze, na kolejích, musí mít přece k sobě jiný vztah... Slova toho imáma se v Turecku
bohužel stále ještě nenaplnila, ale naplnila se v roce 2011 v Claremontu.
Claremont je universitní městečko v Kalifornii, necelých 60 kilometrů od centra Los
Angeles, neboli Down Town L. A. Vlakem jste tam asi za hodinku z krásného nádražíčka na
konci turistické zóny pitoreskních obchodů, snažících se vzbudit zdání Evropy. To na druhou
stranu, směrem k San Gabriel Mountains , kam jsem každé ráno koukal z balkónu koleje na
východ slunce je pohled veselejší. Masiv divokých hor se druhou nejvyšší horou Kalifornie,
Mt Baldy, mě nepřestával fascinovat. Nespoutaná a neregulovaná divočina (kromě úzkých,
někdy těžko rozeznatelných stezek) nenechá člověka ani na chvíli na pochybách o svojí síle a
člověk se musí v bázni a úžasu sklonit před její mohutností. Ale zpátky na universitu…
CLU dnes sdružuje více než 40 náboženských tradic a denominací, včetně Centra pro
studium džinismu, které nepozvalo ke dvěma hostovským přednáškám a příspěvku na
konferenci „Ženy v dharmových tradicích“ O jejich toleranci svědčí i fakt, že zazněly
příspěvky ženy v islámu, křesťanství i komunistickém systému…
S myšlenkou založit CLU nepřišel jen tak ledaskdo. Založení iniciovala slovutná
Claremont School of Theology (založena 1885), když si její čelní představitelé položili
otázku: „Co má církev dělat, aby se jednou ve společnosti neocitla v segregaci.“ Když jsem to
slyšel, byl jsem v šoku! Amerika, kde kostel je každých sto metrů, kde každý prošel nedělkou,
do které jednou bude posílat své děti, i když sám třeba dávno nepraktikuje, kde kostel je
převážně komunitní centrum, které sdružuje lidi i aktivně řeší sociální problémy svého okolínapř. jídlo pro chudé a bezdomovce, kterých bohužel i v Americe přibývá... No a na tuto
otázku si odpověděli: „Je třeba se otevřít světu.“ Ale ne pouze světu sekulárnímu a zvěstovat
mu Krista-jak je zvykem v Českých zemích, ale otevřít se i ostatním náboženstvím a vstoupit
s nimi do dialogu a spolupráce, která nevede k „přesvědčování“ toho druhého... A že je těch
systémů v Americe požehnaně. Jen ve větším Los Angeles se vyskytuje od íránských uctívačů
ohně (Zarathuštra), přes svatyně svaté smrti až po woodoo snad úplně všechno...
Znovu a znovu jsem se k myšlence morálního apelu vracel. Zdá se směšná jen u nás
v Čechách? Když jsem s jednou profesorkou navštívil Universitu v Malibou, kde si zrovna
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připomínali výročí 11. září a za každou oběť zapíchli na obrovské louce jednu vlajku −
mimochodem našel jsem vtom moři vlajek i jednu českou a jednu slovenskou −, tak jsem se
neubránil a trochu jedovatě řekl: „Ale někteří si myslí, že to byla vaše americká záležitost a že
jste dvojčatům pomohli do vzduchu sami…“ Odpověděla: „Znám ty názory, ale já ji
nevěřím“. A pak mi vyprávěla, že když učila zahraniční studenty z Evropy, tak jí jeden Řek
neustále vyprávěl spoustu „konspiračních“ teorií o všem možném, a že si myslí, že my si na to
v Evropě potrpíme. Na moji námitku, že jsme často pro to měli v historii důvod, s úsměvem
odpověděla: „My jsme mladý národ.“ A mě pořád vrtalo hlavou, jestli není lepší být „mladým
národem“, než naším skeptickým pohledem udělat ze všeho paskvil...
Každopádně odvážný projekt university 21. století, Claremont Lincoln University, je
místo, kde se má člověk co naučit, místo, kde stojí za to čerpat zkušenosti. A pokud se cítíte
unaveni, můžete se projít v zahradě kampusu, kde zakladatelé vysadili všechny stromy a keře,
které se vyskytují v Bibli (i s cedulkou a biblickým citátem). A komu nestačí posedět si pod
„vinným kmenem a fíkovníkem“, může se vydat do navazující Rancho Santa Ana Botanic
Garden, která má prý 70 000 rostlin a která je každopádně majestátní.
Na závěr bych parafrázoval propagační úvod webových stránek Claremont School of
Theology: „Co vás ve světě zajímá ze všeho nejvíce? My jsme svobodná, samostatná,
svobodně myslící teologická škola, kam přicházejí lidé jako vy, abychom znovu promýšleli
církev, redefinovali budoucnost víry a byli připraveni vést živá společenství a komunity
v nábožensky rozrůzněném světě... Tak proč se díváte na naše stránky? Jaký je váš příběh?“
Kdo by se chtěl dovědět více, případně na CLU studovat a její nadějné vize aplikovat i
v našich poměrech, najde více na https://claremontlincoln.org/
Josef Bartošek
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