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OPUSTIT VÍRU,
OPUSTIT SPOLEÈENSTVÍ
Zdenìk Vojtí�ek
Je to bì�ná, ale velmi trefná metafora: rozejít se s nábo�enským pøesvìdèením
a (nebo) se spoleèenstvím, které ho sdílí, je podobné rozchodu s nejbli��ím
partnerem. Také pøi této události v èlovìku umírá (�odchází�) velká èást jeho
já - jeho názory, postoje, pro�ité city, zku�enosti...

O nábo�enských odchodech pojednává téma tohoto Dingiru. Zdenìk
Vojtí�ek ho otvírá velmi struèným pøehledem problémových okruhù odpad-
lictví, na nì�  se psychologové, sociologové a religionisté sna�í v odborných
pracích odpovídat. Jeden z nejzajímavìj�ích tìchto problémù, tzv. syndrom
Bo�ích vnouèat, pøibli�uje teolog a psycholog Pavel Du�ek. Je pravdìpodob-
né, �e tento èlánek bude rezonovat se zku�eností, kterou ve svém okolí uèini-
lo mnoho ètenáøù. Podobnì se jako dùvìrnì známé ètou zku�enosti, které ve
své pozoruhodné knize �Promìnìné sny� zachytila od svých partnerù v roz-
hovorech Petra Dvoøáková. Tuto knihu jsme v Dingiru u� recenzovali,
a tak jsme se k ní nyní mohli vrátit autorèinou reflexí toho, co jí psaní knihy
a také ��ivot�, jím� kniha �ije mezi ètenáøi, pøinesly.

Po intimním zkoumání pochybností, které nìkdy vedou k odpadnutí,
pøiná�í téma Dingiru spí�e odta�itý pohled jakoby z dálky: Ivan O. �tam-
pach sdìluje, �e odpadnutí od víry mù�e mít a èasto v dìjinách mìlo masový
charakter. Dokonce i èeské duchovní dìjiny jsou velkými nábo�enskými pøe-
suny silnì poznamenány. Nábo�enské postoje souèasných Èechù (napø. je-
jich èasto deklarovaný ateismus) má jistì souvislost s nìkolikerým pøeru�ením
(nìkdy i násilným) kontinuity nábo�enské pøíslu�nosti obyvatel na�ich zemí.
K psychologickému pohledu na odpadnutí nás vrací Prokop Reme� a sou-
støedí se na hledisko, které tøídí tyto odchody podle pøítomnosti, nebo naopak
absence jejich vnitøní konfliktnosti. V druhé èásti èlánku pak Prokop Reme�
uvádí star�í diplomovou práci psychologa Jeronýma Klime�e, v ní� jsou fáze
odpadnutí od nábo�enství srovnány s fázemi umírání podle Elisabeth Küb-
ler-Rossové.

Velmi kontroverzní téma odpadlictví od islámu zpracoval Adam Fi�er.
Trest za odpadnutí, který mnoho muslimù chápe jako nìco samozøejmého,
nalézá v souèasné západní spoleènosti naopak jen málo pochopení. Struènì
naznaèené rozdíly mezi jednotlivými musimy v názoru na odpadlictví ov�em
znovu ukazují, �e islámský svìt není monolitem a �e v nìm probíhá bohatá
vnitøní diskuse.

Podobná vnitøní názorová rùznost ostatnì panuje ve v�ech vìt�ích nábo-
�enských spoleèenstvích - napø. i u svìdkù Jehovových. Rùznost ale dosud
není pøíli� akceptována vedením této spoleènosti, a proto v rozhovoru s jed-
ním ze svìdkù respektujeme jeho pøání být uveden pod pseudonymem Mi-
chal M. Malý. Pøiznání k názorùm, které nejsou ve shodì s oficiální doktrí-
nou svìdkù Jehovových, by toti� panu Malému pøineslo dramatické vylou-
èení. Rozhovor se nìkolikrát vrací k obrazu zdi mezi svìtem svìdkù Jeho-
vových a vnìj�ím svìtem. Pøekroèit tuto zeï je v nìkterých pøípadech velmi
tì�ké. Nìkolik výrokù, jimi� �odpadlíci� popisují své pocity pøi pøekonávání
takové �zdi�, zachytila ve své práci o nových nábo�enských hnutích Marké-
ta Brabcová. Výbìr z tìchto výrokù je na 3. stranì obálky. Snad je jen tøeba
výslovnì upozornit, �e podobné výroky by jistì bylo mo�né sesbírat i mezi
�odpadlíky� i z jiných, více tradièních církví a nábo�enských hnutí.

K tématu patøí také èlánek Milana Balabána, profesora Evangelické teo-
logické fakulty UK, nazvaný �Vyobcování v Bibli�. Je �koda, �e se tento
(spí�e teologický) èlánek o nuceném (èasto násilném) odlouèení jednotlivce
od jeho nábo�enského spoleèenství, do ti�tìné formy èasopisu u� neve�el.
Ètenáøi se s ním seznámí na internetové prezentaci èasopisu Dingir na adrese
http://www.dingir.cz.  n
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GOTHICKÁSUBKULTURA
Dìjiny
19. století. Romantismus. Gotický román
V období romantismu 19. století se v rám-
ci zájmu o historii zaèalo poukazovat na
kulturu Gótských kmenù,3 která pak byla
s velkou fantazií umìlecky zpracovávána.
V tomto duchu vznikal u� gotický román.4
První gotický román, The Castle of Otran-
to (1764) napsal Horace Walpole. Gotický,
nebo také èerný román, je literaturou vy-
zdvihující velmi krajní emoce; pøíbìh se
odehrává v tajemných palácích èi hradech,
které mají gotický charakter.5 Nejslavnìj�ím
gotickým románem se stal Dracula (1897)
od Brama Stokera. Od té doby je termín
gothic spojován s hrùzou, temnotou, sklí-
èeností, tajuplností. Gotický román postavil
kulisy a ustanovil ikonografii gothického
hnutí, tedy høbitovy, ruiny kostelù, upíry,
noèní mùry apod. Dal�í vjemy z literatury
pøijalo gothické hnutí od pozdìj�ích autorù,
kteøí na tradici gotického románu nava-
zovali, jako byli Edgar Allan Poe (prokletí,
pohøbení za�iva) a Howard P. Lovecraft.
20. století
Nìmecký expresionismus. Éra post-punku
Emociální prvky a motivy tajuplnosti pøe-
vzal z gotického románu nìmecký expre-
sionistický film 20. let 20. století.6 Poté se
tyto motivy stávají souèástí hororových
filmù, nìkdy nevalné kvality.7 Expresio-
nistické filmy v�ak svou estetikou znaènì
ovlivnily vnímání a módu souèasných
gothù.8

Bìhem raných 80. let 20. století se
v hudebním prostøedí dostává do popøedí
gothic rock jako jedno z odvìtví post-pun-
ku. A na tìchto koøenech gothická subkul-
tura zvolna vyrùstá. Pojmenování �goth�
poprvé pou�il Anthony H. Wilson, mana�er
skupiny Joy Division, který nazval tuto
kapelu jako gothickou. �lo v�ak prozatím
pouze o adjektivum slou�ící k co nejvýsti�-

nìj�ímu oznaèení jisté nálady písní;9 k ofi-
ciálnímu oznaèení stylu hudby do�lo a�
v prùbìhu 80. let. Patrnì se tak stalo díky
novinovému èlánku The Face of Punk Go-
thique.10 Ve stejné dobì se v Británii otevírá
hudební klub Batcave, který novì se for-
mující scénì poskytuje prostor.11 Velký
ohlas získává novì se formující hnutí pøi-
dru�ené ke gothické  hudební scénì v Nì-
mecku, kde jsou jeho pøíslu�níci na pøelomu
80. a raných 90. let nazýváni Grufties.12
Hnutí se pozvolna zaèíná hlásit k odkazu
novoromantismu a nalaïuje se na temnou
a melancholickou notu.
Souèasnost
Medializace a roz�íøení hnutí goths stejnì
jako støídání generací, vedly k jeho rozdro-
bení na u��í názorové nebo hudební proudy.
Aby pøíznivci goths vymezili, kdo je�tì je
a kdo u� není souèástí hnutí, stanovili nìko-
lik slangových výrazù, jimi� sami sebe za-
èali oznaèovat. Nìkteré jsou omezeny i te-
ritoriálnì. Tak napøíklad v USA najdeme
mallgoths a v Severní Americe a v západní
Evropì vedle pùvodního hnutí vystupují
neogoths. Ve Velké Británii jsou pak mar-
kantní rozdíly generaèní - oproti old-school-
goths se vymezila silná skupina tzv. baby-
bats. Vý�e zmiòované skupiny tvoøí pouze
zlomek souèasného stavu hnutí; diferen-
ciace je mnohem vìt�í.

Hudba
Hudební slo�ku gothické scény tvoøí pøe-
vá�nì tyto hudební styly: gothic rock, death
rock, dark wave a ethereal wave. Prvotní
byl gothic rock a na jeho základech pak
vyrùstaly ostatní hudební proudy. Pøesto�e
se gothický rock zøetelnì li�í od metalové
hudby (gothic rock se výslovnì distancuje
od spojování s gothic metalem èi doom
metalem), vìt�ina medií nazývá nìkteré
èistì metalové kapely gothic rockovými -
napøíklad Cradle of Filth nebo Marilyna
Mansona.

Za první hudební tìleso, které zaèíná
s gothickým rockem, je pova�ována kape-
la Joy Division. Texty i hudba této kapely
evokují beznadìj, temnotu, zánik. K této
kapele se èasem pøidávají dal�í skupiny jako
Siouxsie&Banshees, Andi sex a Bauhaus
(jejich� píseò Bela Lugosi is dead je nìkdy
pova�ována za poèátek gothické subkultu-
ry). V polovinì 80. let 20. století zaèal poèet
kapel narùstat. Objevují se nové skupiny,
které znaènì nabývají na popularitì: Sis-
ters of Mercy, The Mission, Fields of Ne-
philim, The Damned, Dead Can Dance.
V Èeské republice patøí mezi nejznámìj�í
gothic rockové kapely XIII. století, Alva-
réz Peréz, Ebola Joy, Výsmìch? a The Last
Days of Jesus. Z gothického rocku se poslé-
ze vyvíjejí dal�í hudební styly, které jsou
mu velmi podobné - jako darkwave, dark
ambient, punk rock, glam rock, elektro
body music a jiné. Nesprávnì se také uvádí,
�e z gothic rocku vzniká gothic metal (patøí
sem Theatre of Tragedy, Lacuna Coil, With-
in Temptation a dal�í), je jím sice èásteènì
ovlivnìn, ale vzniká z doom metalu. V 90.
letech 20. století zaèíná do gothického
rocku pronikat vliv elektronické hudby,
zaèíná se mluvit o tzv. kybergothické hud-
bì.
Oblékání
Gothická subkultura pøijímá za své horro-
rovou image. Nedá se ale samozøejmì tvr-
dit, �e takto musí vypadat ka�dý goth. Ob-
líbený je viktoriánský styl oblékání, punk,
gothové si také zakládají na hermafroditní
podobì.13 V 90. letech vstoupil do obliby
latex. Tradièní pro gothickou scénu je pøe-
vládající èerná barva. Bohu�el tato móda
byla pøevzata komerèními hudebními usku-
peními, která parazitují na gothické este-
tice, aby dìsila a vytváøela kolem sebe auru
strachu, smrti a nenávisti (rùzná black me-
talová tìlesa, Marilyn Manson). Svým zpù-
sobem pak povìsti gothické subkultury
znaènì �kodí.

Gothické hnutí má i duchovní rozmìr - ale není to satanismus

Jan Kozlík a Pavlína Procházková
Gothické1  hnutí je natolik plné paradoxù, �e na jeho popis nelze
pøilo�it �ablonu, která se hodí na nìkteré souèasné mladé sub-
kultury.2 Pøesto v�ak se pøi popisu tohoto fenoménu budeme
muset jisté �ablonovitosti pøidr�et.

GOTHICKÁSUBKULTURA

Gothic rocková skupina Clan of Xymox.
Foto: http://www.clanofxymox.com.



75DINGIR 3/2007

�ivotní styl
Postoj goths ke svìtu i k sobì samým
My�lenkový základ
Filosofie hnutí vychází z filosofie existen-
cialismu a nihilismu. Subkultura goths není
jednostrannì vymezena ani pøesnì ohrani-
èena. Zøetelný je dùraz na emoce, které nì-
kdy mohou pùsobit a� vypjatì. Gothika
v tomto bodì vychází z romantismu a neo-
romantismu. Snaha poukázat na temné dno
lidské du�e mù�e na nezasvìcené pùsobit
negativnì, ale právì negativní vnímání
nìkterých vìcí (strach, smrt, smutek) obec-
nou spoleèností gothiky pøitahuje. Snaha
odli�it se mù�e vést k nadmìrné stylizaci,
gothici jsou si v�ak èasto své stylizace vì-
domi a umìjí ji vyu�ít se smyslem pro se-
beironii. Gothické hnutí na rozdíl od jiných
dlouhodobì pøe�ívá bez známky úpadku.
Je to dáno také tím, �e nikdy nehlásalo
�ádný politický program. Vùèi svìtu se
stavìlo spí�e negativnì. Pokud by se mìlo
skuteènì zaøadit politicky, mìlo by velmi
liberální ráz - individualita je v gotickém
hnutí nedotknutelná, toleruje se témìø v�e.
I pøes tendenci k individualismu je zajímavá
soudr�nost komunity. Nikoho ze svého
støedu nevyluèují, aèkoliv v internetových
diskusích mezi gothiky èasto zaznívají spo-
ry o samotnou podstatu hnutí. To je dáno
hlavnì generaèními rozdíly. Souèasná ge-
nerace mladých gothikù se je�tì plnì nevy-
hranila; nechává na sebe silnì pùsobit mé-
dia a nìkdy vyu�ívá image gothiky jen k do-
èasné pubertální vzpouøe.

Nìkteøí vidí v gothické subkultuøe dva
základní elementy - dionýský a apollón-
ský.14 Rozdíl mezi tìmito dvìma vìtvemi
spoèívá v pocitu vyjádøení vlastního odci-
zení. Apollónská vìtev je vázána na filo-
sofii a umìleckou stránku. Dionýsovská
vìtev pøijímá hlavnì dekadentní aspekt.
Pozdìji se tyto dva proudy sluèují a vzniká
nová generace gothické subkultury, která
navenek více pøipomíná dionýský proud.15
Star�í generací jsou v�ak tito noví gotici
èasto naøèeni z pozérství.
�Gothické� umìní
Kromì typické hudby, která je pro vznik
a vývoj hnutí velmi podstatná, je u gothikù
èastý pøíklon k literatuøe. Je to dáno tím, �e
sama svým zpùsobem vychází z literárních
koøenù.  Jistý základ pøebírají goths z es-
tetiky dekadence. Oblíbení jsou prokletí
básníci, dekadentní básníci, tzv. metafyziètí
básníci, Dante, Shelley a dal�í, kteøí v ob-
dobí romantismu ustanovili kult silného je-
dince. V oblibì je také filosofická literatu-

ra ve stylu Nietzscheho,
Schopenhauera èi Sartra.
Z moderních autorù pøevlá-
dají tvùrci �ánru fantasy
a hororù, jako je Anne Rice,
která svými romány ustano-
vila novou pøedstavu o ar-
chetypu upíra, Clive Barker
nebo autoøi kyberpunku.

Dal�ím respektovaným
�ánrem gothického umìní je
film. Kromì ji� klasických
hororù existují i filmy pøí-
mo inspirované gothickou
subkulturou. Nejuznávanìj�ím filmem mezi
gothiky je Vrána (1994), která se inspiro-
vala dnes ji� kultovním stejnojmenným
gothickým komiksem Jamese O�Barra
z roku 1989. Ve filmu zní mimo jiné hudba
The Cure, hlavní hrdina vstává z hrobu, aby
pomstil smrt své snoubenky, a herci jsou
obleèeni a nalíèeni jako gothici. Pøedstavi-
tel hlavního hrdiny, Brandon Lee, byl pøi
natáèení poslední scény zastøelen, co� pøi-
spìlo k celkovému mýtu filmu. Ve své fil-
mografii vyu�ívá gothické motivy také
re�isér Tim Burton.16 Filmy Davida Lynche
nejsou sice gothické, ale jsou populární
pro svou nepochopitelnou a temnou atmo-
sféru.

Specifické je také gothické výtvarné
umìní. Vychází nejvíce z období roman-
tismu a dekadence, nìkdy kopíruje køes-
�anské èi jiné nábo�enské motivy, pracuje
se symbolikou a vìt�inou má temný nebo
erotický nádech. Èasté je zobrazování noè-
ních scén, temných andìlù èi jiných mýtic-
kých postav v obklopení stylizovaných ná-
hrobkù. Novìj�í umìní zahrnuje i fotografii.
Kromì výtvarného umìní je k dostání
i u�ité gothické umìní, napøíkad gothický
nábytek.17

Gothika a nábo�enství
Gothická subkultura je spojována ne-
správnì se satanismem, vinu na tom nesou
hlavnì komerèní hudební skupiny parazitu-
jící na image goths, a potom samozøejmì
média, která ojedinìlé zprávy o satanistech
v tak pozoruhodném a hlavnì �podezøelém�
hnutí, jako jsou goths, s velkou oblibou �íøí.
Nepochybnì mezi goths satanisty najdeme,
ale stejnì tak se tam ve velkém mno�ství
vyskytují køes�ané,18 �idé, ateisté, buddhis-
té, agnostici, stoupenci taoismu a pøíslu�-
níci v�ech dal�ích mo�ných nábo�enských
smìrù, jako to bývá v ka�dé vìt�í skupinì
lidí. Mezi goths fakticky neexistuje �ádná
nábo�enská spojitost. Také nelze øíct, �e

ka�dý goth se zaobírá okul-
tismem a magií. Je v�ak
pravdou, �e duchovno,
nadpøirozeno, okultismus
a vampyrismus hraje v go-
thické módì, umìní a tex-
tech písní dùle�itou roli.
Souvisí to patrnì ji� s tem-
ným, romantickým zákla-
dem hnutí. Stejnì jako ná-
bo�enství, která se sna�í
najít odpovìï na poslední
otázky èlovìka, má také
gothika zájem o smrt. Za-

mìøuje se na její temnou stránku, kterou
v�ak chce z dùvodu pøekonání strachu a od-
poru vynést na svìtlo. Smrt mù�e být v hnu-
tí, èasto ve spojitosti se zájmem o vampy-
rismus, chápána jako nìco pøekonatelného,
èi dokonce vítaného, ve smyslu pøechodu
do vy��ích sfér existence. Neuva�uje se ale
o smrti fyzického tìla, které je ve svìtì stále
potøeba. Vampýr je svým zpùsobem smrtel-
ný i po své prvotní smrti, která jej vynesla
nad lidskou podstatu - ke svému �ivotu stále
potøebuje tìlo, ve kterém vchází do reál-
ného svìta. Smrt ve vampýrském pojetí má
tedy také jistý erotický nádech, nebo� tìlo
je stále �ivoucí a má stále své pudy, které
musí ukojit. Je v�ak tì�ké øíci, zda u tako-
vého vnímání smrti mù�eme ji� mluvit
o religiózních prvcích, nebo zda se jedná
pouze o zpracování literárních pøedobrazù
z gotických románù.

Gothika ale není jen zále�itostí vampy-
rismu, aèkoliv jeho obliba je v hnutí silná
u� pro okouzlení mocnou individualitou
upíra. Jako jiné subkultury má i gothické
hnutí svùj základ v mladých, dospívajících
lidech, kteøí se o své víøe teprve rozhodují.
Bývají spí�e agnostiky, nebo se prohla�ují
za ateisty, pøièem� koketují s okultismem
a spiritismem. Vyhledávají pro svùj zatím
nejistý �ivot silné symboly, které nacházejí
právì v nábo�enstvích svìta. Oblíbený
motiv køí�e jako motiv utrpení je èastý jako
módní doplnìk, dále pentagram, lebky,
hadi, kostlivci, to v�e má svùj nábo�enský
pùvod, je v�ak otázkou, zda je tak vnímají
i samotní goths, nebo jen vyu�ívají jejich
asociaèní náboj. Nejvíc goths, kteøí se vì-
domì rozhodli pro nìjakou urèitou víru, ji�
skuteènì bez výjimek praktikují, najdeme
patrnì u star�ích generací, které u� pro�ly
nábo�enským tápáním.

ð    Dokonèení èlánku
na dal�í stranì vlevo dole.

Typická ukázka gothic-
kého stylizovaného líèení
a úèesu.    Foto: http:

//www.castleparty.com.
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Závìr
Jako mnoho jiných subkultur musela
a stále je�tì musí gothika èelit znaèné
spoleèenské nesná�enlivosti, která si v�ímá
pøedev�ím záliby gothù v dìsu a temnotì
a pohrdání sociálním konservatismem. Ne-
jvìt�í vinu pak na této nesná�enlivosti ne-
sou zkreslené informace o celé subkultuøe.

níky goths stal herec, který geniálnì ztvárnil filmovou
postavu Drákuly ve stejnojmenném filmu z roku 1931,
Béla Lugosi.

9 Stejné adjektivum se je�tì pøed vznikem oficiální go-
thické subkultury pou�ívalo napøíklad pro jisté módní
doplòky v hnutí punk.

10 Steve Keton, 1981.
11 Název �Batcave� se nìkdy pou�ívá pro oznaèení �old-

school goths�, co� jsou ti, kteøí poslouchají pùvodní
gothickou hudbu.

12 V angliètinì by název znìl patrnì �Tomb Creatures�, tj.
�tvorové z hrobek�.

13 Zahrnuje napøíklad dlouhé vlasy a líèení u mu�ù, drsnou
�mu�skou� image u �en.

14 Viz http://www.sanctuary.cz/rs2/?text=1549-koreny-
goticke-subkultury - jedná se o pøeklad cizojazyèného
textu z internetové adresy www.blood-dance.net/goth/
origins, která ji� patrnì neexistuje. Pùvodní autor vystu-
puje pod pøezdívkou Azhrarn. Je velmi typické, �e tex-
ty o gotické kultuøe jsou tvoøené samotnými pøíslu�níky
gothiky, a vìt�ina takových autorù neuvádí své skuteèné
jméno, nýbr� tzv. gothické jméno.

15 Viz tamté�.
16 Støihoruký Edward, Ospalá díra a dal�í.
17 Pùsobivé jsou ukázky v internetovém obchodì http://

www.666.cz.
18 http://www.gothicchristianity.com - jedna z ukázkových

stránek spojení køes�anské víry a gothiky. V podobných
hnutích je vidìt nìkdy snaha gothiky spojit do jedno-
litìj�ího celku a dodat svým èlenùm jistìj�í pocit komu-
nity. Køes�anské hnutí mezi gothiky podle v�eho vychází
z amerického protestantismu, své pøívr�ence má v�ak
i v Nìmecku, ve Velké Británii a s nejvìt�í pravdìpo-
dobností i v jiných evropských zemích.

ð    Dokonèení z pøedchozích stran.
Gothická subkultura sama je ale ve své
podstatì velmi uzavøená a svou tajemnos-
tí a neproniknutelností mù�e negativitu
zkazek o sobì je�tì prohlubovat.

Tento skromný prùhled dovnitø hnutí
nijak nevystihuje ani podstatu, ani celou
rozmanitost gothiky. Sna�í se jen o základ-
ní popis a tak by mìl být chápán.      n

Prameny
http://www.darkentries.wz.cz/subkultura.html
http://goticke-hnuti.navajo.cz/
http://goth.xf.cz/content/uploads/gothic_studie.pdf
http://www.sanctuary.cz/rs2/?text=1549-koreny-goticke-subkultury
http://www.clanofxymox.com/
http://www.kampanilla.com
http://gothicchristianity.com/
http://www.castleparty.com
a soukromý archiv
Poznámky
1 Neexistuje shoda, zda-li je správné u�ití slova gothická èi gotická, v èe�tinì

lze patrnì u�ít oba výrazy. Dvojí psaní je pak mo�né i u odvozenin. Zde
v tomto èlánku se v�ak pøikláníme k èastìj�í podobì s h.

 2 Vìt�ina subkultur se vyznaèuje tøemi znaky: hudbou, stylem oblékání a hlá-
saným svìtonázorem.

3 Ve 2. století na�eho letopoètu pøispìli k rozkladu Øímské øí�e a staly se zá-
kladem nové evropské civilizace.

 4 Jedná se o literárnìvìdný termín, proto se zde v názvu gotický pøidr�íme
psaní bez h.

 5 Prostøedí gotického románu má umocòovat existenèní izolaci postav.
6 Napø. filmy Fritze Langa (Metropolis) a Fridricha W. Murnaua (Nosferatu:

eine Symphonie des Grauens, 1922).
7 Za v�e mluví témìø celá filmografie nechvalnì proslulého amerického re�iséra

z padesátých a �edesátých let, Eda Wooda.
8 Hereèka Theda Bara, její� herecký pseudonym je pøesmyèkou slova �death�, ztìlesòuje pro gothiky �femme fatale�

nebo jinak ��enu vamp�. Svým líèením dala základ gothickému make-upu. Skuteènou legendou se pak mezi pøíslu�-

Jan Kozlík (*1984) je student druhého roèníku religio-
nistiky na Univerzitì Pardubice.
Pavlína Procházková (*1986) je studentka druhého
roèníku religionistiky na Univerzitì Pardubice.

MASAKRNA HORSKÝCH LUKÁCH
Samotnými mormonskými historiky je tato
událost vnímána jako ��nejpolitování-
hodnìj�í episoda v dìjinách Utahu i Círk-
ve.�1  Pravdou je, �e významnì pøispìla
i k protimormonské kampani a dodnes bývá
mormonùm jejich odpùrci pøedhazována.
Jedná se tedy o téma velmi citlivé a stále
svým zpùsobem �ivé.

Z hlediska historického bádání stojíme
pøed velkou nesnází, nebo� nemáme k dis-
pozici jiná ne� mormonská svìdectví - z cel-

kového poètu pøibli�nì 140
putujících pøe�ilo masakr nej-
vý�e 18 dìtí2  mlad�ích sedmi
let. Ty nám samozøejmì mno-
ho vzpomínek u�iteèných pro
vhled do prùbìhu celé události
nezanechaly. Systematické
analýze v�ech pramenù zde
bohu�el nemù�eme poskyt-
nout prostor, pøipomeòme si
tedy alespoò v krátkosti udá-

losti s masakrem v Mountain
Meadows spojené.
Utah ve válce
Mezi lety 1851-1857 pro�ívá
mormonská komunita krizové
období: poté co se pionýøi za
cenu vysokých ztrát pøesunu-
li ze státù Illinois, Ohio a Mis-
souri - kde byla do té doby nej-
významnìj�í mormonská síd-

Od výbuchu násilí v poèátcích Církve Je�í�e Krista Svatých posledních dnù uplynulo 150 let

Jan Su�er
Jedenáctého záøí tohoto roku si svìt pøipomene nìkolik smutných výroèí. Je pøirozené, �e nej-
èerstvìj�í rány nejvíc bolí, vìnujme ale pozornost i událostem, které by pro mnohé mohly být
dávno zapomenuty� V pátek 11. záøí 1857 - tedy pøed rovnými 150 lety - byla ve Spojených
státech na území Utahu poblí� mìsta Cedar City zmasakrována skupina 140 emigrantù putu-
jících z Arkansasu do Kalifornie. Tento incident ve�el ve známost jako masakr v Mountain Mea-
dows. Na nezávislém mormonském státu Deseret tak ulpìla krvavá skvrna.

MASAKRNA HORSKÝCH LUKÁCH

z a h r a n i è í

Gothky obleèené v kos-
týmech s historizujícími
a latexovými prvky.

Foto: http://
www.castleparty.com

Mormonský teolog
a apo�tol Parley P.
Pratt.
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temnìj�ímu zloèinu v amerických dìji-
nách.�7

Co se vlastnì stalo? Usedlíci z Cedar Ci-
ty si prý chtìli usmíøit podrá�dìné Pajuty,
slíbili emigrantùm z Fancher Train ochranu
pøi transferu Utahem, pokud se nechají od-
zbrojit. Emigranti souhlasili a byli 11. záøí
zcela bezbranní napadeni Indiány a uta�-
skými usedlíky pod vedením Johna D. Lee.
Historikové zpravidla vnímají podíl Indiánù
na masakru jako marginální; v souèasných
mormonských materiálech je jim naopak
pøisuzováno vra�dìní �en a dìtí.8 Brigham
Young nabídl sice vládì USA vzápìtí, �e
nechá incident dùkladnì pro�etøit, trvalo
v�ak celých dvacet let, ne� byl za masakr
v Mountain Meadows nìkdo potrestán.
23. bøezna roku 1877 byl John D. Lee
eskortován na místo, kde se masakr ode-
hrál, a popraven. Tento mu� zùstal v�ak je-
diným èlovìkem, který byl v souvislosti
s touto událostí odsouzen.
Závìr
Musíme si pøiznat, �e �nejspí�e nikdy ne-
bude nikdo vìdìt, co se skuteènì stalo�,9
ale pøesto bude vhodné se nad masakrem
na Horských lukách u pøíle�itosti jeho 150.
výroèí alespoò zamyslet. Mù�eme si díky
nìmu toti� uvìdomit, jak riskantní jsou
necitlivé zásahy do procesù usazování ne-
tradièních nábo�enských komunit; k èemu
mù�e vést nepøimìøený odpor ke kulturním
odli�nostem jiných lidí; a koneènì i fakt,
�e v atmosféøe strachu, pohrdání a pronásle-
dování nemù�eme nikdy pøedvídat, k èemu
mù�e pøi øe�ení problémù v komunikaci
s na�imi sousedy je�tì dojít. A to je téma
aktuální nejen pro stopadesátileté výroèí
11. záøí.

n
Poznámky

1 ROBERTS, B. H.: Comprehensive History of the Church,
sv. IV., s. 139.

2 Prameny a historické studie uvádìjí rùzné poèty - v�dy
mezi 15 a 18 dìtmi.

3 VOKOUN, Jaroslav Ignatius: Poèátky mormonismu,
Beth Or - Vokouns Inc., Praha 1997, s. 137n.

4 Journal of Discourses 5:266.
5 Church History in the Fulness of Times - Student Ma-

nual, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints,
Salt Lake City 2003, s. 370.

6 ROBERTS, B. H.: Comprehensive History of the Church,
sv. IV., s. 150.

7 STENHOUSE, T. B. H.: The Rocky Mountain Saints,
D. Appleton and Company, New York 1873, s. 357.

8 Church History in the Fulness of Times � Student Man-
ual, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints,
Salt Lake City 2003, s. 372.

9 WILLEMAN, Sarah B.: The Mountain Meadows Mas-
sacre: A Crime and a Mystery, The Concord Review,
Inc. 1998, s. 70.

la, ale kde docházelo k ostrým
støetùm s nemormonským
obyvatelstvem, - na západ do
neobydlených krajin kolem
Velkého solného jezera, zji�-
�ují mormoni, �e ani nadále se
nebudou moci rozvíjet v po-
klidu. Tlak na nové mormon-
ské teritorium se stupòuje, a to
zejména ze dvou dùvodù, kte-
ré patøí mezi v té dobì nejkon-
troverznìj�í mormonská speci-
fika: za prvé povìstné plurální
man�elství, tedy spirituálnì
motivovaná polygynní praxe,
za druhé pak velmi (ba v rámci
ideového systému Unie a� pøí-
li�) úzké napojení církve na stát. Politický
koncept mormonismu vyhlí�el nutnì po-
dezøele, s principy Spojených státù nekom-
patibilnì, a ��federální vláda nebyla
schopná pochopit úzké prolnutí Církve
a obèanských aktivit na teritoriu Utah.�3

Je pravdou, �e mormoni na svém území
razili zøízení v podstatì teokratické - John
Taylor (1808-1887), zástupce vlády a bu-
doucí tøetí prorok a prezident Církve Je�í�e
Krista Svatých posledních dnù, prohlásil
v kázání 20. 9. 1857: �Døíve jsme vnímali
rozdíly mezi Církví a státem, ale nyní jest
to jedno a to samé. Bohu díky�� 4

Hlavním pøedstavitelem teritoria byl od
roku 1851 druhý prorok a prezident Církve
Je�í�e Krista Svatých posledních dnù Brig-
ham Young (1801-1877), který byl v této
funkci potvrzen i prezidentem Spojených
státù Millardem Fillmorem. Mormonské
spoleèenství se nicménì v tìchto dobách
nemìlo dùvod cítit zvlá�� stabilnì a neohro-
�enì. Mormoni mìli stále v �ivé pamìti
missourijské pronásledování a násilnou
smrt Josepha Smitha. Tyto události nebyly
v �ádném pøípadì jen relikty minulosti;
v osudném roce 1857 byl na území Arkan-
sasu zavra�dìn i významný
mormonský teolog zastávající
v církvi úøad apo�tola - Parley
Parker Pratt.

K vládì Spojených státù by-
ly i nadále na mormony podá-
vány stí�nosti pro jejich kontro-
verzní �ivotní styl. Byli obvinì-
ni dokonce z pøípravy vzpoury
proti Unii. Novì zvolený pre-
zident USA James Buchanan se
rozhodl situaci øe�it a dosadil
oficiálnì na post guvernéra Uta-
hu Alfreda Cunninga (1802-
1873), který se vydal do Salt La-

ke City v doprovodu dvou
a pùl tisíce vojákù.

Vojenská výprava nebyla
jistì projevem dùvìry vùèi
mormonské populaci, a tak se
prezident Young - poté co se
poèátkem èervence o pøesu-
nech vojenských oddílù zá-
padním smìrem dozvìdìl, -
rozhodl vyhlásit tøi hlavní bo-
dy obranného programu: (1)
musí se zabránit jakýmkoli
ozbrojeným jednotkám vstou-
pit na území Utahu, a to z ja-
kéhokoli dùvodu, (2) je tøeba
uvést v�echny ozbrojené síly
v Utahu do pohotovosti a pøi-

pravit je na odrazení invaze, (3) v rámci te-
ritoria musí být vyhlá�eno stanné právo.5
Zároveò s mobilizací branné moci se Young
sna�il navázat komunikaci s vládou USA
a vyjednat mírové øe�ení.
Zloèin nebo nehoda?
V takto vypjaté a zmatené situaci se na
území teritoria objevuje skupina pøibli�nì
140 emigrantù pùvodem z Arkansasu a Mis-
souri, míøících pøes støední Utah do Kali-
fornie. Tato skupina (v pramenech známa
jako Fancher Train èi Fancher party) se
nìkolikrát dostává do konfliktu s mormon-
skými usedlíky - zejména proto, �e je na
základì stanného práva zakázáno prodávat
emigrantùm potraviny. Dne 7. záøí 1857
napadli skupinu Fancher Train táboøící
v blízkosti Cedar City Indiáni kmene Pa-
jutù; tato událost podnítila mormony ke
spekulacím, jaký k tomu Pajutové mìli
dùvod. Mormoni toti� s Indiány na území
teritoria udr�ovali v rámci mo�ností pøátel-
ské vztahy. Rovnì� existovaly obavy, �e by
se Fancher Train mohla pøipojit ke kaliforn-
ské armádì a vyrazit proti Utahu. Obyvatelé
Cedar City vyslali tedy rychlého posla do

Salt Lake City k Brighamu
Youngovi, aby se k vìci vy-
jádøil. Zde se pohledy his-
torikù rozcházejí - neexistu-
je obecná shoda o tom, ja-
kou roli (pokud nìjakou vù-
bec) sehrál v incidentu mor-
monský prorok. Podle mor-
monských pramenù byl pos-
lu sdìlen rozkaz: �Mezi emi-
granty se nevmì�ujte. (�)
Musí projít [Utahem] volnì
a bez obtí�í.�6  Posel se ale
do Cedaru vrátil a� 13. záøí
a mezitím do�lo ji� k �nej-

Alfred Cumming mìl
zjednat v teritoriu
Utah poøádek.
Zdroj obou obrázkù:

Church History in
the Fulness of

Times - Student
Manual, LDS 2003,

s. 77, resp. 369.

�Americký Moj�í��
Brigham Young - gu-
vernér teritoria Utah.

Zdroj:http://
sweb.cz/

mormonismus.02
Jan Su�er (*1984) studuje religionistiku a teologii na
Husitské teologické fakultì UK v Praze. Zabývá se mor-
monismem.
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NA�E KATOLICKÁULTRAPRAVICE
Katolická ultrapravice a neonacistické bojùvky

Leo� Ky�a
Na èeské politické scénì se vyskytují dvì katolické ultrapravicové strany - Národní sjednocení
a Právo a Spravedlnost. Pøesto�e mají s ostatními stranami krajní pravice ideologické rozpory,
jsou mezi nimi etablované a spolupracují, tedy poøádají spoleèné demonstrace, kandidují spo-
leènì a navzájem se podporují. Nevyhýbají se dokonce ani pøíslu�níkùm extremistických fa�is-
tických a neonacistických bojùvek.

NA�E KATOLICKÁULTRAPRAVICE

z  d o m o v az  d o m o v a

Praktická  podpora veøejnosti tìmto dvìma
stranám je minimální. V posledních parla-
mentních volbách, kdy pod hlavièkou stra-
ny Právo a Spravedlnost kandidovalo Ná-
rodní sjednocení a je�tì Dìlnická strana,
získalo toto uskupení pouze 12 756 hlasù.
Katolíci a jaderná bomba
Národní sjednocení je star�í z obou stran.
Vzniklo v roce 2002. Souèasným pøedse-
dou strany je knihovník Jan Vrtík a místo-
pøedsedou publicista a �éfredaktor mìsíè-
níku Te Deum, podporujícího konzervativní
katolicismus, Martin Èejka.

�Národní sjednocení stojí na principech
demokracie, køes�anského konservatismu
a èeského národovectví,� stojí v akèním
programu této politické strany.

Národní sjednocení volá po vládì pev-
né ruky a chtìlo by v zemi zavést prezi-
dentský systém. Kromì toho po�aduje také
znovuzavedení trestu smrti, co� je u køes-
�ansky orientované strany (Právo a Sprave-
dlnost má tento po�adavek ve svém pro-
gramu také) více ne� pikant-
ní. Zajímavá je i snaha sní�it
trestní odpovìdnost mladis-
tvých na hranici dvanácti
let. Pochopitelná souèást
programu je dùsledné od-
mítnutí homosexuálních
svazkù. V zahranièní po-
litice po�aduje Národní
sjednocení vystoupení z Ev-
ropské unie a - co je skuteè-
nì pozoruhodné - strana
také po�aduje vytvoøení
odstra�ujícího jaderného
potenciálu Èeské republiky.

Program strany má sil-
né autoritáøské prvky, pøes-
to neodporuje zákonùm ÈR.
Stanovy strany ostatnì pro-

�ly registraèním øízením ministerstva vni-
tra. Podezøelé jsou v�ak kontakty Národ-
ního sjednocení a veøejné aktivity této stra-
ny. Samo ministerstvo vnitra ji øadí mezi
extremistické politické strany.

Iniciátorem vzniku Národního sjedno-
cení byla organizace Vlastenecká fronta,
s ní� dodnes tato strana úzce spolupracuje.
Ta vznikla ze skinheadských struktur. Po-
dle zprávy ministerstva vnitra se èlenové
Vlastenecké fronty èasto úèastnili veøej-
ných akcí spolu s ji� neaktivní skinhead-
skou fa�istickou organizací Blood and Ho-
nour (Krev a èest), známou fyzickými útoky
na své odpùrce po celém svìtì, nebo s ji�
neexistující organizací Národní aliance èi
neregistrovanou organizací Národní odpor
(tato ilegální organizace se veøejnì hlásí
k odkazu Tøetí øí�e, teoriím rasové nerov-
nosti a pova�uje násilí za legitimní zpùsob
boje). �Vlastenecká fronta udr�uje èetné
kontakty na zahranièní ultrapravicové or-
ganizace a subjekty a má úzké vazby na
domácí pravicové extremisty z øad skin-

Pøedseda katolické ultrapravicové strany Právo a Spravedlnost Petr
Bahník. Foto Milan Malíèek - deník Právo.

headského a neonacistického hnutí,� popi-
suje zpráva ministerstva vnitra.
Proti homosexuálùm
Pøed parlamentními volbami v loòském
roce se Národní sjednocení spojilo s Dìl-
nickou stranou (zalo�enou odpadlými Slád-
kovými republikány) a podpoøilo volební
kandidátku vznikajícího politického hnutí
Právo a Spravedlnost, které se transformo-
valo ze Sdru�ení dùchodcù ÈR. Pøedpo-
kládalo se, �e po volbách se Národní sjed-
nocení v nové stranì rozpustí. Dùvod? Prá-
vo a Spravedlnost má takøka toto�ný poli-
tický program a má stejnì silný dùraz na
katolicismus. Koneckoncù jejím pøedsedou
je Petr Bahník, známý i jako pøedseda ka-
tolické organizace Lipový køí�.

Strana Právo a Spravedlnost klade ve
svém politickém programu dùraz na lásku
k vlasti, radikální omezení imigrace do Èes-
ké republiky, zru�ení zákona o registrova-
ném partnerství osob stejného pohlaví a u�
zmiòované znovuzavedení trestu smrti.

Zajímavý byl volební
spot hnutí pøed parlament-
ními volbami: �Komunis-
ti vládli 40 let, havlisti,
liberálové a socialisti 16.
U� je toho dost. Volte, ko-
ho nechtìjí, volte, koho se
bojí - volte Právo a Spra-
vedlnost, hnutí pro národ
a rodinu.�

�Nám to vùbec nevy-
hovuje být zaøazeni do ka-
tegorie extremistù,� øíká
mi pøedseda strany Právo
a Spravedlnost Petr Bah-
ník. �Myslím, �e takovou
nálepku nám dali aktivisté
a novináøi proto, �e jsme
konzervativci, a být dnes
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konzervativní je prostì ris-
kantní,� dodává tento støe-
do�kolský uèitel historie.

Kdy� v nahrávaném
rozhovoru poukazuji na
spojení jeho strany s lidmi
z neonacistického a postfa-
�istického podsvìtí, banali-
zuje jejich nebezpeènost.
�Já si myslím, �e vìt�ina
tìch lidí bere svou anga�o-
vanost jako protest proti
establi�mentu. Pøesvìdèe-
ných neonacistù je mezi
nimi mizivé procento. Byli
bychom rádi, kdyby ti mladí
kluci zahodili své fangle do
stoupy a pøi�li k nám a øek-
li: My jsme na to pøi�li, �e
je to úplná kravina ta rasová
nauka a my to ve skuteènosti myslíme ji-
nak a nechceme ty kru�árny. My se sna-
�íme lidi z té subkultury pøetáhnout, ale aby
se oni ztoto�nili s na�ím programem, ne my
s jejich,� vysvìtluje svùj vztah k mladým
radikálùm.

Kromì tohoto prohlá�ení urèeného mnì
osobnì jako novináøi se v�ak Právo a Spra-
vedlnost vùèi neonacistickým radikálùm
dosud nijak ostøe nevymezilo. Nadále tøe-
ba své tiskové zprávy a názory publikuje
na informaèním serveru Altermedia. Ten je
spravován Davidem Macháèkem, pøedse-
dou ji� zmiòované Vlastenecké fronty.

Katolíci a neonacisté
Své spojení s fa�isty a neonacisty Právo
a Spravedlnost dokázalo právì v posledních
volbách a to jak parlamentních, tak obec-
ních. Opìt na to poukazuje zpráva minis-
terstva vnitra: �V obecních volbách bylo
nejúspì�nìj�í politické hnutí Právo a Spra-
vedlnost (PaS). Za PaS kandidovali zejmé-
na èlenové a sympatizanti politické strany
Národní sjednocení, ale, vedle nìkolika ne-
straníkù a pøedstavitelù men�ích politických
stran, mìly na jeho kandidátkách své zás-
tupce i neregistrovaná pravicovì extremi-
stická organizace Národní korporativismus
a neonacistický Národní odpor. To opìtovnì Leo� Ky�a (*1979) je redaktorem deníku Právo.

z  d o m o v a

Postfa�isté z Národního korporativismu pøi pochodòovém prùvodu na
uctìní památky generála Franca. Pochod se konal ve výroèí Køi��álové
noci. Foto Roman Koneèný - Opavský a Hluèínský deník.

dokládá, �e aèkoliv kraj-
nì nacionalistické subjek-
ty deklarují svùj odstup
od neonacistù, ve skuteè-
nosti s nimi spolupracu-
jí.�

Typickým pøíkladem
takového èlovìka kandi-
dujícího za Právo a Spra-
vedlnost je tøeba Jiøí Pet-
øivalský, ètyøiadvaceti-
letý student a pøedseda
ilegální organizace Ná-
rodní korporativismus.
Nedávno se stal zakla-
datelem AKI - Antikola-
borantské iniciativy. Ta
mìla v neonacistickém
Národním odporu hledat
vnitøní nepøátele, rasovì

nespolehlivé a agenty tajné policie BIS. Ne-
dávno jsem pro tento vztah pou�il jedno-
duché pøirovnání - prohla�uje-li Národní
odpor, �e je ideovým nástupcem SS, pak
jsou Petøivalského Korporativisté jejich
gestapem.

�e takoví lidé kandidují za strany hlásící
se ke katolicismu je vskutku s podivem.

  n
Zprávy Ministerstva vnitra ÈR
jsou dostupné na internetových adresách
http://www.mvcr.cz/aktualit/sdeleni/2002/extrem_3.html
http://www.mvcr.cz/dokument/2007/extrem06.pdf
http://www.mvcr.cz/dokument/2006/extrem05.pdf

Na otázku vztahu katolické strany a neonacistù
odpovìdìl �éfredaktor èasopisu Te Deum a místopøedseda strany Národní sjednocení Martin R. Èejka:
Vztah politických stran, jejich� program odrá�í sociální nauku Církve, k neonacismu má dvì roviny. Za prvé obecnou, v ní� je
zøejmá nesluèitelnost ideových východisek katolicismu a národního socialismu. Katolicismus odmítá teorie, které tvrdí, �e autorita
a zákon pocházejí �z lidu�, pøièem� je jedno, zda je lid chápán masovì s dùrazem na jeho etnicitu (v pøípadì nacismu) nebo
individualisticky a multikulturnì (v pøípadì liberální demokracie). Katolická politika dále vychází z principu subsidiarity, proto je
nesluèitelná s jakoukoliv formou totalitních nárokù státu, a� u� mají otevøený charakter (v pøípadì nacismu) nebo více skrytý
(v pøípadì liberální demokracie). Zejména je nepøípustné zasahování státu do práv rodièù a snaha o indoktrinaci dìtí skrze státní
�kolský systém, jako� i umen�ování práv Církve a pronásledování jejích pøedstavitelù za hlásání katolické nauky, vèetnì té, která se
týká morálky a sociálních otázek. Dal�í nepøekonatelnou pøeká�kou mezi katolickou politikou a národním socialismem je pohled na
èlovìka per se i jako�to bytost spoleèenskou. Katolicismus odmítá darwinistickou teorii a ve�keré mylné závìry, které z její apli-
kace na spoleènost plynou, zejména rasismus, státem øízenou eugeniku, eutanázii atp.

Druhá rovina je více lidská. Lidé politicky èinní se samozøejmì stýkají i s tìmi, s jejich� názory nemusí v�dy souhlasit, napø.
v rozhovorech s novináøi z bývalého stalinistického Rudého Práva (dnes Práva demokratického), v diskusích se stoupenci zcela
opaèných politických smìrù atp. Èlenové katolických stran, které odmítají národní vykoøenìnost, se takto mnohdy setkávají
a spolupracují s lidmi, kteøí deklarují lásku k vlasti a uznávají pøinejmen�ím pøirozený zákon. Mezi tìmito lidmi lze jistì nalézt i ty,
kteøí jsou oznaèováni za neonacisty èi fa�isty. Právì tyto kontakty jsou národním katolickým stranám èasto vytýkány, co� ov�em
není nic nového, viz Evangelium podle Luká�e 5,30-32. Je pravdou, �e v øadách tìchto stran lze nalézt i ty, kteøí pro�li neonacistic-
kou subkulturou, stejnì tak je pravdou, �e zde nalezneme i jiné, kteøí napø. pro�li anarchistickou punkovou subkulturou, hnutím
Focolare, KDU-ÈSL atp. Tito lidé zmìnili své názory, co� není pouze jejich právo, ale také jistì záslu�ná a mnohdy i obdivuhodná
vìc.          Pøipravil Zdenìk Vojtí�ek



80 DINGIR 3/2007

BÝTODPADLÍKEM

t é m a

Pøíèiny a fáze odpadnutí
První odborné téma je stanoveno otázkou,
jak odpadnutí od nábo�enství vùbec po-
jmout.2  V popisu odchodù z knì�ského èi
øeholního �ivota se napø. dobøe uplatòuje
teorie rolí,3  která vychází z pøedpokladu,
�e èiny jednotlivce mohou být do znaèné
míry vysvìtleny jako pøitakání k oèekávání
jeho okolí. Poèátkem odpadnutí je pak od-
cizení od pøijaté role, které mù�e být zpù-
sobeno napø. pøíli� autoritativním vedením.
Jiné studie si v�ímají významu, který pro
vlnu odpadnutí mají doktrinální, organiza-
èní èi strukturální zmìny v nábo�enské sku-
pinì. Takové zmìny mù�e pøinést II. vati-
kánský koncil podobnì jako rùzné �organi-
zaèní revoluce� dosud nestabilních nových
nábo�enských hnutí.4  Tyto zmìny nìkteré
pøíslu�níky jakoby �probudí� a podnítí
k uva�ování o vlastním anga�má a jeho
míøe.

Inspirativní jsou také modely, které po-
pisují odpadnutí jako postupný proces. Po-
dle pùvodnì studentské, ale pøesto velmi
vlivné práce 5 má odpadnutí tyto stupnì: (1)
krize, zpùsobená vnitøními nebo vnìj�ími
faktory, (2) reflexe této krize, (3) odcizení
se nábo�enské skupinì, (4) sta�ení se do
sebe, (5) pøechod z jednoho kognitivního
(poznávacího) rámce do druhého, (6) upev-
nìní v tomto rámci (kognitivní reorganiza-
ce). Na tento pøístup navázala rozsáhlá stu-
die,6  která na základì výzkumu dobrovol-
ných odpadlíkù od tøí nových nábo�enských
hnutí stanovuje pìt hlavních zdrojù poèá-
teèní krize jejich pøíslu�nosti. Tìmito zdroji
je to, �e (1) jejich izolace od vnìj�ího svìta
byla naru�ena (napø. nemocí nebo cestová-
ním); (2) rozvinul se u nich romantický

vztah, který jejich nábo�enská skupina ne-
iniciovala ani nemohla kontrolovat; (3) pøe-
stali poci�ovat oprávnìnost toho, jak skupi-
na reguluje jejich �ivotní styl, sexuální akti-
vity, nakládání s èasem, pracovní program
apod.; (4) nábo�enská skupina je pøestala
uspokojovat jako primární skupina (nahra-
zující jejich rodinné vztahy) a (5) vedení
nábo�enské skupiny nemohli u� dále vní-
mat jako pøíkladné.

Vnitøních pøíèin odpadnutí si v�ímá
model,7  který pro situaci odpadnutí od no-
vých nábo�enských hnutí vyu�ívá teorie du-
chovního vývoje Jamese W. Fowlera.8  Mo-
del sleduje posun od schematického, èer-
nobílého, jednoznaèného a pevného názoru
k �mìkèímu�, plastiètìj�ímu nábo�enské-
mu vidìní. Toto nové, dospìlej�í vidìní èlo-
vìku dovoluje ponechat si i �tmav�í kouty�
pro duchovní tajemství a umo�òuje i inspi-
rativní pochybování a konstruktivní nejis-
totu. Tento vývojový posun doprovází
i zmìna jednotlivcova vztahu k jeho nábo-
�enskému spoleèenství: zatímco nepoh-
nutelný a jasný názor je nesen a posilován
spoleèenstvím, s ním� je jedinec v tìsném
vztahu, plastiètìj�í vidìní je natolik indi-
viduální, �e podporu spoleèenství pøestává
vy�adovat. V nìkterých pøípadech tento
vývoj vede k odpadnutí (zvlá�tì v pøípadì
tìch spoleèenství, která mnoho individuál-
nosti nedovolují).
Okolnosti odpadnutí
Ponìkud matoucí na studiu odpadnutí je
skuteènost, �e tento jev má velmi mnoho
tváøí. Druhé ohnisko odborné práce je v po-
pisech okolností, které odpadnutí prováze-
jí. Krátce se zastavíme u tìch hlavních.9

Snad nejvíce zále�í na spoleèenském
postavení té skupiny, která je opou�tìna.
Jiné je odpadnutí od nábo�enské skupiny,
která je vnìj�í spoleèností respektována,
a nevytváøí na pomyslných hranicích s ní
vysoké bariéry. Zcela jiné je pak odpadnutí
od radikálních, protestních skupin, do spo-
leènosti nezaèlenìných a oddìlených od ní
vysokou bariérou ostøe odli�ných nábo�en-
ských idejí, nábo�enské praxe, �ivotního
stylu, norem èi hodnot. Zatímco odpadnutí
od bì�nì pøijímané (�mainstreamové�)
nábo�enské instituce má èasto charakter
dlouhodobého ztrácení zájmu a postupného
ochabovaní, vysoká bariéra radikální odli�-
nosti u nezaèlenìných skupin pøedurèuje
spí�e dramatický zpùsob odchodu. Z tohoto
dùvodu se v literatuøe èasto zkoumají oba
zpùsoby oddìlenì,10  pøièem� vìt�í pozor-
nost bývá vìnována dramatickým odcho-
dùm z nových nábo�enských hnutí. To by
mohlo svádìt k omylu, �e se tyto odchody
výraznì li�í od odchodù z tìch souèástí
etablovaných nábo�enství, které vytváøejí
bariéru podobnì vysokou (nebo je�tì vy��í).
Myslíme nyní pøedev�ím na øeholní spole-
èenství a dal�í nositele elitních rolí (knìze),
oddìlených napø. celibátem. Citlivost a dra-
matiènost tìchto odchodù nebývá oproti
odchodùm ze spoleèensky neoblíbených
�sekt� o nic men�í.

Se spoleèenským postavením opou�tìné
nábo�enské skupiny je do jisté míry spojen
protiklad vnitøního a zjevného odpadnutí.
Odpadnutí od etablovaných nábo�enských
institucí má èasto podobu �vnitøní emigra-
ce� od doktrín a (nebo) od praxe. Po tomto
vnitøním rozchodu (pøiznaném, anebo nì-
kdy i zcela nereflektovaném) mù�e násle-
dovat zjevné odpadnutí tøeba a� po mnoha
letech, anebo také vùbec. Naproti tomu
vnitøní a zjevný rozchod s radikální nábo-
�enskou skupinou bývá oddìlen podstatnì
krat�ím obdobím.

Tvrzení v pøedchozí vìtì je problemati-
zováno existencí výrazného rozdílu v okol-
nostech a zpùsobech odpadnutí, které jsou
dány pøíslu�ností k první generaci konver-
titù, anebo k jejich dìtem, tedy ke generaci
druhé, popø. dal�í. Druhá a dal�í generace,
které se do radikální skupiny narodily a kte-
ré tedy nemusely pøekonat onu vý�e zmínì-
nou pomyslnou bariéru, zvládají odchod
zpravidla daleko lépe ne� jejich rodièe.
Spí�e výjimkou (i kdy� nane�tìstí zcela
bì�nou) jsou jednotlivci, kteøí kvùli výcho-
vì v radikální nábo�enské skupinì trpí tzv.
syndromem bo�ích vnouèat11  i po svém
odchodu.

Úvod do fenoménu mnoha podob

Zdenìk Vojtí�ek
Bohatství a èásteèný významový pøekryv výrazù jako �odpad-
nutí od víry�, �opu�tìní nábo�enského spoleèenství�, �zmìna
nábo�enské pøíslu�nosti�, �dekonverze� a dal�ích ukazují, jak
slo�itý je jev, na nìj� ukazují, a z kolika rùzných stran lze k nìmu
pøistoupit. Tento èlánek proto nemù�e mít vy��í ambici, ne�
roztøídit témata psychologického a sociologického zkoumání
odpadnutí do tøí skupin, inspirovat ètenáøe k pøemý�lení nad
nimi a pøípadnì poukázat na literaturu, s ní� je mo�né zaèít
jednotlivé pøístupy studovat hloubìji.1

BÝTODPADLÍKEM
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Zcela zásadní je rozdíl mezi dobrovol-
ným a nedobrovolným odpadnutím.12  Po
tisíciletí mìlo nedobrovolné odpadnutí po-
dobu vylouèení (exkomunikace), které zá-
konitì pøiná�í neodbytný pocit poní�ení
a køivdy. V posledních desítkách let se ale
objevil (a na�tìstí u� zase témìø vymizel)
zvlá�tní pøípad nedobrovolného odpadnutí,
tzv. deprogramování. Tato metoda vycháze-
la z pøedpokladu, �e nová nábo�enská hnutí
cílenì �programují� své konvertity, a �e te-
dy tito konvertité musí být násilím vytr�eni
z prostøedí tìchto hnutí a �deprogramová-
ni� masivním pøesvìdèováním, podpoøe-
ným napø. spánkovou a jinou deprivací.
O této metodì a jejích neblahých násled-
cích vznikly desítky záva�ných studií.13
Ov�em mo�ná spí�e ne� nedobrovolné od-
padnutí mù�eme deprogramování vidìt
jako násilnou konverzi (k ateismu, bì�nému
køes�anství èi judaismu), která je �pouhým�
pokraèováním dìjin násilných konverzí na
Západì (napø. �idù ke køes�anství nebo
k islámu).

Zatímco jsme dosud naznaèili dùle�ité
okolnosti, které se týkají opou�tìné nábo-
�enské skupiny, soustøeïme se nyní na
okolnosti, v nich� se nachází jednotlivec.
Jeho odpadnutí mù�e být nepøipravené
(spontánní), anebo pøipravované. Pøíprava
mù�e zahrnovat napø. i obnovu èi vytváøení
rodinných a pøátelských svazkù, nalezení
jiného zamìstnání apod. Pøi dobrovolném
a pøipravovaném odpadnutí mù�e odpadlík
vìdomì zvolit strategii skrytého, otevøe-
ného, anebo deklarativního (hluèného) od-
chodu. Ka�dá z tìchto strategií má své vý-
hody a nevýhody.14  Pøi pøipravovaném od-
chodu mù�e nastat zvlá�tní a pro odpadlíka
povzbudivá situace skupinového odchodu.
Odcházející skupina toti� poskytuje svým

pøíslu�níkùm vzájemnou sociální podporu
alespoò v prvních chvílích. Naopak osamo-
cený odchod, který znamená rozvolnìní
nejtìsnìj�ích vztahù (napø. v rodinì) bývá
velmi traumatizující.

Dùle�itý rozdíl mezi jednotlivými pøí-
pady odpadnutí èiní vìk odpadlíka èi je�tì
spí�e �ivotní fáze, v ní� se nachází. Zcela
jiné je odpadnutí v mladé dospìlosti, kdy
je pøirozené experimentovat, a v postavení
rodièe. Podobnì jako s rodinným je to i se
sociálním postavením: s vy��ím statutem
v rámci nábo�enské skupiny je velmi tì�ké
se rozlouèit.
Dùsledky odpadnutí
Vzhledem k odporu a vá�ným podezøením,
která (oprávnìnì èi neoprávnìnì) ve spo-
leènosti budí nová nábo�enská hnutí, vznik-
lo mnoho prací, je� se zabývají postoji od-
padlíkù i psychickými a sociálními dùsled-
ky jejich odpadnutí.15  Na základì dotazní-
kù, získaných od odpadlíkù, tak existují
rùznì pojaté seznamy mo�ných obtí�í, èasto
doplnìné i podnìty k poradenské pomoci.
Nìkteré ze studií èiní z odpadlíkù �obìti
sekt� a jejich problémy nìkdy a� psychia-
trizují.16  Skuteènost je ov�em a� na výjim-
ky ménì èernobílá i ménì dramatická.

Odpadnutí má dùsledky nejen pro od-
padlíka, ale i pro opou�tìnou skupinu. Velká
spoleèenství sice zaznamenají jen masové
odchody, pro malé skupiny mù�e být ale
odpadnutí i nìkolika jednotlivcù velmi
citlivé. Zvlá�tì v krizových chvílích (napø.
pøed tragédiemi v Jonestownu nebo u Wa-
co) velmi pøispìli k vyhrocení situace právì
odpadlíci (pova�ovaní za zrádce).17

Nìkterá (pøedev�ím køes�anská) hnutí18
se pokou�ejí èelit nepøíjemným dùsledkùm
odpadlictví dùsledným pøeru�ením jakého-
koli kontaktu s odpadlíkem.19  Toto tzv. stra-
nìní se nejen tvrdì postihuje odpadlíky, ale
i úèinnì brání v jejich vlivu a je�tì navíc
zastra�uje ty, kdo by o odpadnutí uva�ovali.
Závìr
Svoboda zvolit si nábo�enství zakládá také
svobodu od nábo�enství odpadnout. Tuto
zku�enost - a� u� ve více èi ménì drama-
tické podobì - uèinilo mno�ství lidí. Ka�dá
tato zku�enost je zvlá�tní a neopakovatel-
ná, a fenomén odpadnutí se tak bude i na-
dále vzpírat vyèerpávajícímu popisu.

  n
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Pocity bývalých svìdkù Jehovových
Pocit / emoce       %
Pocit osvobození 82,0
Úleva a radost 69,0
Zklamání 57,0
Negativní pocity ze ztráty pøátel 44,0
Smutek 32,0
Hnìv vùèi organizaci svìdkù J. 26,0
Pocit prázdnoty a osamìní 23,2
Pocit zrady 23,2
Strach z budoucnosti 19,0
Ztráta dùvìry ve své okolí 15,0
Nepøíjemné, èi dìsivé sny  8,1

Z výzkumu 101 respondenta
in: HUMPL, L., Svìdkové Jehovovi v ÈR...,

str. 87, dal�í bibliografické údaje viz pozn. 15).
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Bo�í vnouèata a otrava Bohem v psychologii nábo�enství

Pavel Du�ek
Termín �Bo�í vnouèata� se v psychologii nábo�enství objevil
v druhé polovinì padesátých let. Jeho autorem je Harry Lind-
ström. Oznaèuje tak vìøící, jejich� výchova byla neúmìrnì pøís-
ná, represivní a nábo�ensky rigorózní. Následkem této výcho-
vy bývá mimo jiné nejistota ve vztahu k druhým lidem, nízké
sebevìdomí, pocit viny, strach z odmítnutí druhými lidmi èi
Bohem a strach ze selhání. O necelé dvì desetiletí pozdìji pop-
sal tentý� fenomén na základì vlastní zku�enosti nìmecký psy-
choanalytik Tilmann Moser. Mnohé pøitom �okoval otevøeností
a osobním stylem své výpovìdi.

FENOMÉNBO�ÍCH VNUKÙFENOMÉNBO�ÍCH VNUKÙ

Termín �Bo�í vnouèe� zavedl do psycho-
logie nábo�enství pøedstavitel skandinávské
�koly Harry Lindström v roce 1957. Ve své
studii �Guds barnbarn - problembarn� (Bo�í
vnouèata - problémové dìti) popsal násled-
ky rigidní nábo�enské výchovy.1  Rodièe
�Bo�ích vnouèat� za�ti�ují svou vychova-
telskou pozici autoritou Boha. Poslu�nost
dìtí je pak projevem zbo�nosti. �Být hod-
ný� znamená �dìlat Bohu radost�, zatímco
neposlu�nost Boha zarmucuje. Odtud po-
chází výraz �Bo�í vnouèe�. Od rodièù se
vy�aduje poslu�nost vùèi Bohu a od dìtí
poslu�nost vùèi rodièùm, tak�e rodièe pøed
dítìtem zastupují Boha, který je v modlit-
bách oslovován jako �otec�. Rodièe mají
Boha na své stranì v okam�icích, kdy dítì
podle jejich názoru selhalo. Pokárání, vý-
èitky a hrozby trestem podpírají nábo�en-
skou argumentací. Dítì tak má proti sobì
mocnou koalici rodièù, Boha a nábo�enské
tradice, která znemo�òuje jakýkoliv jeho
vzdor. Ani v dospìlosti není pro Bo�í vnou-
èata snadné zbavit se rodièovského vlivu.

Lindström ov�em není jediným bada-
telem, který se tohoto fenoménu dotkl. Vý-
raz �Bo�í vnouèe� se pøímo dotýká urèitého
typu religiozity, která je problematická ze-
jména z hlediska du�evní hygieny a vývo-
jové psychologie. Diskusi o tomto druhu
zbo�nosti rozvíøil v roce 1976 nìmecký
psychoanalytik Tilmann Moser knihou
�Gottesvergiftung� (Otrava Bohem). Ne-
jedná se o odborný text, i kdy� si autor
obèas pomáhá pojmovým aparátem psy-
choanalýzy. Moser sám je typickým Bo�ím
vnouèetem. Ve své knize oslovuje Boha,
útoèí na nìj a systematicky mu vyèítá, ja-

kým utrpením musel kvù-
li nìmu projít. Oznaèuje
ho jako �lichváøe s milos-
tí�,2 �jed�, �tì�ko léèitel-
nou nemoc�,3 �perma-
nentnì nabízenou pøísadu
v úsmìvu rodièù�4 a �pro-
dukt zneu�ívání lidských
pocitù�. 5 Pøitom pí�e
z pozice ateisty. Boha o-
slovuje pouze jako rezi-
duum uvnitø své �du�evní
struktury�.6 Obrací se te-
dy na urèitý obraz Boha,
na soubor pøedstav a oèe-
kávání, který mu byl v�tì-
pován rodièi, uèiteli a lidmi ze sboru, niko-
liv na skuteènou osobu. To ostatnì na-
znaèuje u� motto jeho knihy: �radujte se,
pokud byl vá� Bùh laskavìj�í�.7 Moserovu
�alobu mù�eme shrnout zhruba do následu-
jících bodù:
� potlaèování pochybností o Bohu a pøís-
lu�né nábo�enské tradici pomocí strachu;
� nauka o v�evìdoucnosti Boha (Bùh jako
kosmický �big brother�);
� povinnost milovat Boha a zároveò se ho
bát (ve smyslu dvojí zpìtné vazby);
� poni�ující nutnost dopro�ovat se milosti
jako tì�ký zloèinec;
� kladení nesplnitelných norem;
� neustálé o�ivování pocitù viny a stra-
chu z trestu;
� nauka o dvojí predestinaci a z ní ply-
noucí pøedstava, �e èást lidí byla ji� pøed
svým narozením urèena k vìènému zatra-
cení na základì �nevyzpytatelného Bo�ího
úradku�;

� kombinace pozitivních pøívlastkù Boha
(milosrdný, pravdivý, laskavý) a pesimistic-
kého pojetí èlovìka (jako by Bùh potøe-
boval kontrastní pozadí, na nìm� by lépe
vynikl);
� v�tìpování strachu ze sexuality, nahlí-
�ení na sexuální fantazie jako na nìco �ne-
èistého� atp.

Moserùv Bùh je pøebujelý. Je svým zpù-
sobem pøítomen v kostele, ve �kole i doma
v soukromí, v textech bohoslu�ebných pís-
ní, v náklonnosti rodièù, v rozhovorech
s dospìlými i ve v�ednodenních starostech.
Ve�keré dìní ve svém �ivotì chápe mladý
Moser jako podmínìné Bohem. Z církev-
ních písní, kázání, modliteb a nábo�enské
výuky ve �kole vyplývá, �e v�echno dobré
a �ádoucí je darem od Boha. Èlovìk sám
není schopen vytvoøit nìco hodnotného. Je
høí�ný, mravnì zka�ený a zasluhuje pohr-
dání. Jedinec, který ztratí pøízeò Boha, proto

automaticky ztrácí v�echno,
z èeho by se ve svém  �ivotì
mohl radovat. V tomto kvazi-
dogmatickém konstruktu jsou
tedy Bo�í pozitivní atributy
(zejména laskavost a milosr-
denství) nìèím latentním èi
hypotetickým. Jsou neúèinné,
proto�e je ru�í lidská høí�nost.
Z toho plynou dva záva�né
dùsledky: ztráta sebeúcty
a ka�dodenní strach ze ztráty
Bo�í pøíznì.

K vý�e uvedeným problé-
mùm pøistupuje pøevá�nì ne-
gativní vztah k vlastní sexua-

litì. Ten vyplývá z nepøiznaného (leè o to
pevnìji zakoøenìného) dualismu tìlesné
a duchovní sféry lidské existence.8  Moser
vzpomíná na pocity viny, které provázely
jeho masturbaci. Mluví o sexualitì �otrá-
vené vinou� a dotýká se i obzvlá�� tabui-
zované oblasti vztahu spirituality a sexua-
lity.

V tomto bodì Moserùv text pøipomíná
pùvodní koncepci eklesiogenních neuróz,
jak ji zavedl psychoanalytik Eberhard
Schaetzing v roce 1955. Schaetzing mìl na
mysli projevy psychogenní frigidity a im-
potence, zapøíèinìné potlaèováním pudù
pomocí pøísné výchovy. Jeho kolega Klaus
Thomas pozdìji zdùraznil souvislost tìch-
to a dal�ích pøíznakù s tresty za onanii.9

Moserova kniha získala v Nìmecku i ve
skandinávských zemích znaèný ohlas.
Dodnes je pova�ována za kontroverzní.
Doèkala se reakcí z teologických kruhù
i ze strany psychologù.10  V roce 2003 se

Tilmann Moser.
Foto: http://www.
tilmannmoser.de

t é m a
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Moser ke svému �ivotní-
mu tématu vrátil publikací
�Von Gottesvergiftung zu
einem erträglichen Gott�
(Od otravy Bohem ke sne-
sitelnému Bohu).11 Text je
tentokrát odborný - psy-
choanalyticky pojatý - a o
poznání smíølivìj�í. Autor
zde pøehodnocuje svoje
døívìj�í postoje jako pøe-
hnanì vyostøené, ale zùstá-
vá kritický. Na závìr pøipo-
juje je�tì fiktivní dopis Au-
gustinovi, který místy pøi-
pomíná Ericksonovo po-
jednání o Lutherovi.12  Au-
gustinovi zde kromì jiného vyèítá infantil-
ní pøedstavy o svìtì a o èlovìku, neschop-
nost odpoutat se od matky a nenávist k �i-
votu.13

Aèkoliv se Lindström a Moser v mno-
hém li�í, oba se dotýkají se tého� problé-
mu, k nìmu� pøistupují ze dvou rùzných
stran. Lindström pojmenovává urèitou
skupinu lidí, kteøí pro�li represivní výcho-
vou s prvky pøísné zbo�nosti. Moser je jed-
ním z nich. Popisuje a pojmenovává, jak
�Bo�í vnouèe� vidí svìt i sebe sama v nìm.

Moser i Lindström vìnují zvlá�tní po-
zornost nábo�ensky motivovanému strachu.
Není od vìci pøipomenout, �e strach sám
o sobì není patologický. Jde o emoci, je�
nás chrání pøed nebezpeèím. Podobnì jako
bolest, signalizují i úzkost a strach, �e
setrvání v momentální situaci by mohlo
znamenat hrozbu. Strach je zároveò emoce
silnì autokatalytická (doká�e umocòovat
sebe sama). U �Bo�ích vnouèat� a lidí trpí-
cích �otravou Bohem� (stejnì jako v pøí-
padì eklesiogenních neuróz) se v�ak setká-
me se strachem, který ztratil svou ochran-
nou signální funkci. Strach zde nepøestává
pùsobit ani poté, co je nebezpeèí za�ehnáno.
A také se objevuje, ani� by byl vyprovoko-
ván reálnou hrozbou.

Nekontrolovatelný strach tu má svou
logiku. Bùh - jak ukazuje Moser - je v �ivotì
rigidnì vychovaného vìøícího totálnì pøí-
tomen. Není pøed ním úniku. Ztráta jeho
pøíznì je ztrátou v�eho, proto�e proti nìmu
není odvolání. Bo�í totální pøítomnost pak
propùjèuje jistou totalitu (zde: bezmeznou
intenzitu a v�udypøítomnost) i strachu sa-
motnému. Podobná ztráta funkènosti nega-
tivních emocí je známa napø. u fóbií, depresí
a obsedantnì - kompulzivní poruchy. Nut-
kavou neurózu a obavy �Bo�ích vnouèat�
spojuje také perfekcionismus, který vychází

z chorobného strachu z nedo-
konalosti.14  Jedná se o obavy
z mo�nosti nebýt zcela do-
konalý, nepodat výkon, se-
lhat, nebýt �shledán hod-
ným�, patøit k �zavr�eným�.
A nutno podotknout, �e ta-
kový strach mù�e dosáhnout
a� animální intenzity. Nut-
kavý perfekcionismus mù�e
být také dùsledkem nezdù-
vodnitelných výchovných
sankcí. Tresty za chování,
jeho� závadnost není zcela
zøejmá (hrozby zatracením za
høíchy v my�lenkách, tresty
za masturbaci atp.) ztì�ují

hledání klíèe k mravnímu hodnocení situa-
cí.15  Svìdomí jako by bylo dezorientováno
dosavadní zku�eností, podle ní� trest mù�e
pøijít i zcela neèekanì. A tak bije na poplach
i tam, kde to není tøeba - jakoby pro jistotu.

Proè se v�ak �Bo�í vnouèata� bojí, �e
by nemusela obstát? Nejde tu o strach ze
selhání jako takového. Ten je sice zcela
zøetelnì pro�íván, objevuje se v�ak pravdì-
podobnì jen jako pøíznak, který má své
hlub�í pøíèiny. Za strachem z vlastní ne-
dostateènosti, z nepøijetí èi odmítnutí se
skrývá strach z Boha, jen� tato selhání
trestá. Na takovou zdánlivì samozøejmou
souvislost upozornil pastoraèní psycholog,
psychoterapeut a katolický teolog Karl Frie-
lingsdorf. Podle nìj je to právì tzv. démo-
nická pøedstava o Bohu, co v�em ostatním
obavám z neúspìchu a chyb dodává v tìch-
to pøípadech jejich zvlá�tní razanci.16  Ka�-
dý èlovìk se obèas bojí odmítnutí èi sel-
hání. Pokud si v�ak pøitom pøedstavuje, jak
ho nesmlouvavý �Bùh - úèetní� bude volat
k odpovìdnosti, pùvodnì bì�ná obava na-
roste do fobických rozmìrù. Právì Bùh jako
trestající soudce je podle Frielingsdorfa jed-
nou z nejèastìj�ích démonických pøedstav
Boha. Vyskytuje se u 94 % jeho pacientù.17

Bo�í vnouèata provázejí jejich potí�e
èasto po zbytek �ivota. Èást z nich se po-
zdìji pøikloní k ateismu, èást se naopak sna-
�í dostát nereálným po�adavkùm, které na
nì byly kladeny v dìtství. Nìkdy je tato
snaha vystupòována nad pùvodní pøedstavy
rodièù a mìní se ve vyhrocený moralismus
vùèi sobì i okolí. Nejistota, úzkost, strach,
pøecitlivìlé svìdomí, potí�e s navazováním
nových vztahù a �ivotní pocit èlovìka, který
není druhými pøijímán a nikam nepatøí,
pøetrvávají je�tì dlouho po dosa�ení dospì-
losti. Krajním øe�ením úzkostných a depre-
sivních stavù se mù�e stát suicidium.18

Rovnì� Moserova �otrava� se vyvíjí
v rámci celo�ivotního pøíbìhu. Moser upo-
zoròuje, �e urèité symptomy jím popiso-
vaného syndromu mohou pøetrvávat i po
pøíklonu k ateismu. On sám se sice v urèité
fázi svého �ivota vzdal víry v Boha jako
reálnou entitu, nicménì se tím nezbavil
ve�kerého utrpení, které s touto vírou sou-
viselo. I v dobì, kdy jako psychoanalytik
dokázal pojmenovat a pochopit jednotlivé
pøíznaky kontaminace �démonickou� pøed-
stavou o Bohu, se stále je�tì potýkal s pùso-
bením traumatizujících vzpomínek.

Takøka infernální charakter du�evního
a duchovního utrpení Bo�ích vnouèat vede
k tomu, �e pøípadnou ztrátu své víry mo-
hou za�ívat jako osvobození. Tilmann Mo-
ser v tomto duchu je�tì jednou a naposledy
oslovuje Boha v závìru své knihy: �Mé oèi
se uèí vidìt, od té doby, co u� mi nestíní�
horizont.�19

n
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12 ERIKSON, Erik H. (1996) : Mladý mu� Luther: studie
psychoanalytická a historická. Praha: Kocourek, 1996.

13 MOSER, Von der Gottesvergiftung... s. 152-176.

Karl Frielingsdorf.
Foto: http://www.sankt-

georgen.de/lehrende/
frielingsdorf.html
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CESTAK PROMÌNÌNÝM SNÙM
Poznámky ke vzniku kni�ní anatomie køes�anských �ivotù a jejich nehod

Petra Dvoøáková
Kdy� jsem na poèátku loòského roku dávala poslední souhlas k publikaci své knihy Promìnìné
sny, zdaleka jsem nepøedpokládala, �e tìchto deset rozhovorù s lidmi, jejich� �ivot byl spojen
s vírou a katolickou církví, otevøe tak velké mno�ství otázek, na které budu odpovídat nejen
tazatelùm, ale i sobì samé.

CESTAK PROMÌNÌNÝM SNÙM
Tuto úvahu bych tedy chtìla vìnovat pøede-
v�ím otázkám, které vyvstaly v návaznosti
na publikaci Promìnìných snù. Tedy tomu,
jak Promìnìné sny vznikaly, jaké pøíbìhy
provázely psaní jednotlivých rozhovorù
a také k èemu jsem psaním Promìnìných
snù dospìla.
Pøíli� dramatické?
Nejèastìj�í otázka obvykle smìøovala na
výbìr respondentù. Proè tak tragické osudy,
proè tolik bolesti, proè jsem nezvolila nìko-
ho, kdo �ije normálnìji? Kdy� jsem zaèala
sbírat rozhovory, hlavním kritériem pro mì
bylo zachycení duchovní a du�evní pro-
mìny èlovìka, kterou jsem sama u sebe
v dlouhém èasovém horizontu reflektova-
la. Ptala jsem se, a nejprve hledala sama
u sebe, jaké události vedou k promìnì èlo-
vìka, jaké vnitøní i vnìj�í faktory se podílejí
na radikální zmìnì hodnot, názorù, posto-
jù a chování èlovìka. Dalo by se øíci, �e
jako laický pozorovatel jsem se v nej�ir�ím
slova smyslu zabývala radikální zmìnou
osobnosti. A je nasnadì, �e radikální zmìny
osobnosti se vìt�inou neodehrávají v ob-
dobích �ivotního klidu, vyvá�enosti, osob-
ní harmonie apod. Ostatnì mnohé sociolo-
gické a psychologické koncepce konverze
by pøítomnost pocitu napìtí, urèitého cito-
vého strádání, frustrace, potvrdily. Dra-
matiènost osudu tedy prvotnì nebyla kri-

tériem pro výbìr respondentù, ale pozdìji
se ukázala jako pøedpoklad pro nalezení
du�evní a duchovní promìny osobnosti.

Co v�ak pro mì samotnou bylo pøe-
kvapující, je fakt, �e jsem pro publikované
pøíbìhy nemusela chodit daleko. Nemuse-

la jsem cílenì vyhledávat velká osobní
dramata. S trochou nadsázky mù�u øíci, �e
staèilo zastavit èlovìka na ulici a øíci mu:
Vyprávìj mi svùj pøíbìh a mohla jsem si
být takøka jista, �e tento pøíbìh nebude
o nic víc optimistiètìj�í, veselej�í, vyvá�e-
nìj�í ne� pøíbìhy Promìnìných snù. Tento
dojem je�tì umocnily následné reakce mých
ètenáøù. Postupem èasu se v mé emailové
schránce nastøádaly pøíbìhy, které mnohdy
svou dramatièností pøedèily pøíbìhy pub-
likované v knize. Nìkteøí lidé mi napsali
èást svého �ivotního pøíbìhu a ji� se nikdy
neozvali, s jinými jsem navázala kontakt,
setkala se, zaèala vytváøet vztah.
Zákulisí katolické církve
Z vý�e napsaného také vyplývá, �e cílem

Promìnìné sny
Deset rozhovorù o iluzích a deziluzích, které pøiná�í víra,
Host, Brno 2006, 164 stran
Kniha získala cenu Magnesia litera 2007
v kategorii publicistika.
�Kniha Petry Dvoøákové popisuje otevøenì a bez pøíkras
rizika rùzných forem nábo�enské praxe. Zaznamenala
a ètenáøùm pøedala deset rozhovorù. Jejími partnery jsou
slou�ící katoliètí knì�í nebo knì�í, kteøí slu�bu v církvi
opustili, podobnì stávající nebo nìkdej�í øeholní sestry.
Partnery v rozhovoru jsou �enatí mu�i a vdané �eny se
zku�enostmi s tradièní katolickou partnerskou morálkou.
Nejmlad�ímu z jejích respondentù je 26 a nejstar�ímu 58
let. Autorka knihy se zdr�uje obecných soudù. Nepøed-
volává si církev pøed soudnou stolici, jen soucitnì naslouchá, posouvá pøíbìh dis-
krétními, nikoli nabádavými otázkami a zachycuje odpovìdi. Tato její diskrétnost èiní
pøíbìhy i celkové vyznìní vìrohodnìj�ími. (...)
Nedùvìøiví a ustra�ení katolíci by se jistì mohli pokusit knihu oznaèit za protikato-
lickou èi proticírkevní. Nic takového v�ak nelze potvrdit. Nìkteøí respondenti pøipi-
sují chybu sobì, okolnostem nebo lidským povahám. Pau�ální odmítnutí právì této
církve nebo celého køes�anství v knize nenajdeme. Je to spí�e zrcadlo nastavené cír-
kevním strukturám a mechanismùm, fungování autorit a projevování moci nad lid-
mi.� (...) Z recenze Ivana O. �tampacha, Dingir 9 (4), 2006, str. 140.

Pavel Petr Du�ek (*1977) studoval teologii na Evange-
lické teologické fakultì UK a na Johann Wolfgang
Goethe Universität ve Frankfurtu nad Mohanem, kde
se vìnoval rovnì� religionistice a historické etnologii.
Je doktorandem v oboru obecná psychologie na Fakultì
sociálních studií Masarykovy univerzity v Brnì.

ð    Dokonèení èlánku z pøedchozích stran.
14 ØÍÈAN, Psychologie ... s. 272-275.
15 Ibid, s. 277. Nutno podotknout, �e dané zákazy a sankce

se dítìti mohou jevit tì�ko pochopitelné, není-li vysvìt-
lena jejich �kodlivost rozumovì uchopitelným zpùso-
bem. Formulace typu �to se nesmí�, �to je �patné� ne-
jsou v uvedeném smyslu slova zdùvodnìním.

16 FRIELINGSDORF, Fale�né pøedstavy ... s. 24, 87-91,
100, 120, 127. Originální titul Frielingsdorfovy knihy
zní: Dämonische Gottesbilder (dosl. Démonické obra-
zy Boha).

17 Ibid, s. 92. - Stojí za pozornost, �e tento údaj vychází
z více ne� pìtadvacetileté praxe.

18 Sám jsem se setkal s pøípadem nezdaøeného pokusu sui-
cidia v evangelickém prostøedí. Student teologie, který
se rozhodl pro dobrovolný odchod ze �ivota, pocházel
z respektované evangelické rodiny v Praze.

19 MOSER, Gottesvergiftung... s. 101.
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knìz v�ak byl dospìlým,
zodpovìdným mu�em.
Dokázal se rozhodnout
pro knì�ství døíve, ne�
�enu pøipravil o mo�nost
najít si jiného mu�e a �ít
plnohodnotný rodinný
�ivot. Potkala jsem také
knìze, kteøí se rozhodli
pro odchod z knì�ství,
�ivot s �enou a zalo�ení
rodiny. Rozhodnutí tìch-
to knì�í, a� ji� ke knì�-
ství nebo naopak k jeho
opu�tìní, se mi zdálo pøi-

jatelnìj�ím øe�ením, ne� dlouhodobé pøe-
�lapování mezi knì�ským a partnerským
�ivotem.
Laická spoleèenství
Dal�ím, pro mne velmi zajímavým feno-
ménem, byl �ivot v laických køes�anských
spoleèenstvích. Èasto se jednalo o velmi in-
tenzivní setkávání a� ji� mláde�e nebo do-
spìlých lidí, man�elských párù. Pøekva-
povala mì naprostá otevøenost mezi tìmito
lidmi. S dùvìrou zde byla odhalována
vrcholná intimita napøíklad mezi man�eli.
Jakoby fakt, �e je nìkdo ochoten úèastnit
se tìchto setkání, tomuto adeptovi apriori
pøisuzoval dùvìryhodnost. Mezi tìmito lid-
mi skuteènì fungovala velmi intenzivní
soudr�nost. Zdálo se, jakoby tato spoleèen-
ství vytváøela láskyplný harmonický kruh.
Otázkou v�ak byla autenticita tìchto vztahù.
Mohla jsem pozorovat, �e idylické vztahy
se mnohdy rozplynuly ihned po setkání, kdy
znovu nastal bì�ný, ka�dodenní �ivot plný
stresu a starostí.

Negativním jevem, který se v tìchto
spoleèenstvích èasto vyskytoval, bylo urèité
kastovnictví, vyèlenìní se od ostatních lidí.
Jistý typ nadøazenosti, vyplývající z pocitu,
�e oni poznali pravdu, oni dostali tento dar
a ten jim umo�òuje lépe vidìt �ivot. Na
základì této (sebe)jistoty následnì interpre-
tovali ve�keré události svého �ivota i udá-
losti kolem sebe. Pokud tento �ivotní po-
stoj zaujímali lidé, jejich� pohledy na sku-
teènost byly ponìkud zú�ené, následky byly
tragikomické. Rozhodnì ale nelze tìmto
spoleèenstvím upøít jistou nezávislost a �i-
votaschopnost, ani� by byla øízena oficiál-
ním pøedstavitelem církve. Èasto jsou upev-
òována bì�nými mezilidskými vztahy, pøá-
telstvími, vzájemnou podporou, a dokonce
mohou èásteènì suplovat funkci svépomoc-
né psychoterapeutické skupiny.

knihy primárnì nebylo odkrývat zákulisí
katolické církve. Pøesto k tomu jakýmsi
vedlej�ím efektem docházelo a pravda - da-
lo se to pøedpokládat. Co jsem v�ak jedno-
znaènì podcenila je fakt, �e by snad nìkdo
mohl Promìnìné sny pova�ovat za proti-
církevní knihu. Reakce nìkterých vìøících,
laikù i knì�í, pøedev�ím bezprostøednì po
publikaci knihy, mì v�ak uvedly do reality.
O to vìt�ím pøekvapením pak byla druhá
vlna reakcí. Setkání s lidmi vzdìlanými,
otevøenými, ochotnými pøiznat, �e z nìkte-
rých - mnohdy tak peèlivì skrývaných
a bagatelizovaných problémù - se stávají
stále palèivìj�í otázky, na které je nutno od-
povìdìt døíve, ne� se zaènou kaskádovitì
sypat a ohrozí dùvìryhodnost katolické
církve jak pøed samotnými vìøícími, tak
pøed �irokou veøejností.

A je pravdou, �e psaní Promìnìných
snù pøede mnou pøedestøelo problémy
souèasné katolické církve v celé �íøi. Aèkoli
jsem pouhý laický pozorovatel, postupnì
se mi zaèal utváøet obraz nejbolestnìj�ích
míst praktického �ivota v církvi. Souèasnì
jsem si ale uvìdomila, �e mnoho problémù
vyvìrá z  psychických a sociálních dispo-
zic jednotlivce a je tedy tøeba pozornì roz-
li�ovat, kdy problém urèují pøedev�ím tyto
dispozice a kdy skuteènì selhává církev
jako organizace. V Promìnìných snech se
zrcadlí obojí.

Jedním z èasto se opakujících problémù,
zaznamenaných v knize, se ukazovala for-
mace budoucích knì�í, øeholnic a øeholní-
kù. Problém vyvstal ji� pøi urèení nejni��í
vìkové hranice pro pøijetí dívky èi chlapce
do klá�tera. Extrémním - jak jsem v�ak
mohla sledovat, ne ojedinìlým - pøípadem
bylo pøijetí i ètrnáctileté èi patnáctileté dív-
ky k øeholnímu �ivotu. Kdy� jsem se zají-
mala, jak je mo�né, �e katolická církev tuto
situaci umo�òuje, narazila jsem na v�udy-
pøítomný problém rozdílu mezi teorií a pra-
xí. Bylo mi objasnìno, �e katolická církev
samozøejmì tuto praxi nepovoluje, ale
mnohdy je toto pravidlo jednodu�e obchá-
zeno tím, �e dívka je oficiálnì v klá�teøe
pouze ubytovaná napø. jako studentka, ale
neoficiálnì se zcela plnohodnotnì podílí na
�ivotì øeholnic.
Antikoncepce, homosexualita, celibát
Dal�í skupinou problémù jsou otázky po-
vinného celibátu, tolerance vùèi homo-
sexuálùm, u�ívání antikoncepce apod. Aè-
koli jsem se domnívala, �e jsem pomìrnì
realistka, pøi psaní Promìnìných snù jsem
pochopila, �e tyto problémy nabývají dale-

ko dramatiètìj�ích roz-
mìrù, ne� jsem si dosud
pøedstavovala. Zvlá�tì
otázka povinného celi-
bátu knì�í byla pøekva-
pující. Mìla jsem mo�-
nost poznat nejen sa-
motné knìze, kteøí svùj
celibát zpochybnili, ale
také �eny, které byly
blízkými pøítelkynìmi
tìchto mu�ù. Mnohdy
se jednalo o �eny, které
se do knìze zamilovaly
velmi mladé a následnì
s ním celé roky - více èi ménì skrytì - kráèe-
ly �ivotem. Nìkdy smíøené s tím, �e on zùs-
tane knìzem, jindy v nehasnoucích nadì-
jích, �e v jeho srdci pøece jen zvítìzí touha
�ít s ní. A setkala jsem se i s iluzí, kdy �ena
i knìz zoufale doufali v oficiální zru�ení
povinného celibátu. Postupem èasu se
z tìchto mladých dívek stávaly dospìlé
�eny, následnì �eny støedního vìku. Neby-
lo mo�né pøehlédnout trápení �en, které
postupnì ztrácejí nadìje na vlastní rodinu
a plnohodnotný partnerský vztah a souèas-
nì nejsou schopny èi ochotny odejít z leti-
tého vztahu.

Ale i kdybych chtìla pøece jen více od-
povìdnosti pøiøknout knìzi, jeho� balanco-
vání mezi touhou slou�it v církvi a potøe-
bou mít �enu, má mnohdy neoddiskuto-
vatelnì tragické následky, nesmím v církvi
pøehlédnout pøítomnost �en, které jsem si
pracovnì nazývala dobyvatelkami. A� chce-
me nebo ne, celibát je jednou z nejpøita�li-
vìj�ích zále�itostí pro �eny, které z jakých-
koliv dùvodù potøebují lovit, dobývat mu�e.
A vidìla jsem knìze, který se stal lovnou
zvìøí, obìtí své dobroty, soucitu, otevøenosti
pro druhé.

Setkala jsem se s knì�ími, kteøí jakoby
nikdy skuteènì nedozráli v mu�e a plnì ne-
pøevzali zodpovìdnost za svùj �ivot. Dù-
sledky pak byly nevyhnutelné. Neschopnost
organizaènì i duchovnì vést farnost èasto
ústila v pocity samoty, opu�tìnosti a jako
øe�ení se nabízel alkohol, zakázaný vztah
se �enou èi nejrùznìj�í formy podivínství.
Setkala jsem se také s nìkolika extrémními
pøípady. Jedním z nich byl knìz, který byl
souèasnì otcem rodiny. O víkendu vyko-
nával knì�skou slu�bu a v týdnu odjí�dìl
na pár dnù k �enì a dítìti. Musím pøiznat,
�e v té dobì mùj obraz knì�ství znaènì
utrpìl. O to intenzivnìj�í pro mne bylo set-
kání s knìzem, jeho� pøíbìh by se zpoèátku
dal zaøadit do vý�e uvedené linie. Tento

Foto: Petr Francán.
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MASOVÉ ZMÌNYNÁBO�ENSKÉPØÍSLU�NOSTI

Petra Dvoøáková (*1977) byla v roce 2003 po dramatic-
kých osobních událostech nucena opustit profesi aneste-
ziologické sestry a plnì se vìnovat péèi o svého syna.
V souèasné dobì dokonèuje studium filosofie na Filozo-
fické fakultì Masarykovy univerzity v Brnì a pracuje
jako copywriter, SEO analytik a publicistka. �ije v La-
vièkách u Velkého Meziøíèí.

Na konci cesty
Co tedy pro mì z psaní Promìnìných snù
vyplynulo? Pøedev�ím to byla setkání s lid-
mi a jejich osudy. Nìkdy tato setkání neby-
la snadná. Vzpomínám si na okam�iky, kdy
jsem nahrávala rozhovor s Hanou, mladou
�enou, které zemøelo dítì. Bylo to období,
kdy mùj syn bojoval na chemoterapii o �i-
vot. Ve chvíli, kdy mi zaèala popisovat smrt
svého chlapeèka, vznikla pro nás obì psy-
chicky velmi vypjatá situace. Naprosto ne-
odùvodnìnì jsme se v té chvíly zaèaly na-
hlas smát. A já jsem si náhle uvìdomila, �e
ve skuteènosti nejde o smích, ale o nej-
bolestnìj�í pláè dvou matek, které ztrácejí
to nejcennìj�í. A tenkrát jsem také pocho-
pila, �e nic v �ivotì není jednoznaèné, ani
víra, ani nábo�enství, ostatnì jak pozna-
menává v úvodu mé knihy Jan Jandourek.
Je-li sebedokonalej�í systém víry vlo�en do
rukou jednoduchým, nevzdìlaným autori-
tativním lidem, velmi snadno se z nìj mù�e
stát ideologie, skrze kterou budou tito lidé
deformovat dùvìøivé vìøící. Ovìøila jsem
si, �e i v katolické církvi fungují mechanis-
my jako v jakékoliv jiné organizaci.

Velkým problémem, jeho� øe�ení se mi
stále jeví na samém poèátku, je ochota ze
strany katolické církve otevøenì hovoøit
o problémech a uvádìt do souladu teorii
s praxí. Jistì, je mnoho problémù vyvìra-
jících ze samotného uèení katolické církve,
které patrnì nebude ochotna mìnit, proto�e
je pova�uje je za stì�ejní pilíøe víry. Ale je
také velké mno�ství problémù vyplýva-
jících z nefunkènosti systému, selhávání
jednotlivcù a absence kontrolních mecha-
nismù. A tyto jednoznaènì pova�uji za
hozenou rukavici pro církev. Problémy
praktického �ivota v souèasné katolické
církvi volají po otevøené diskuzi a radikál-
ních øe�eních.

Na závìr chci zmínit je�tì jednu otáz-
ku, kterou mi ètenáøi èasto kladou. Ptají se,
jaký je mùj osobní pøíbìh, mùj promìnìný
sen. Najít odpovìï na ni mi dalo snad nej-
víc práce. Ne �e bych neznala svùj pøíbìh,
ale pøece jen pøíbìh nelze vyprávìt jen tak,
na potkání. Na tuto otázku tedy odpovídám
následovnì: Staòte se mými pøáteli a do-
stanete mùj pøíbìh jako dar. Tak jako já jsem
dostala pøíbìhy lidí z Promìnìných snù.

n

Hromadné konverze jsou èastým jevem ve svìtì i u nás

Ivan O. �tampach
Pokládá se za samozøejmé, �e nábo�enská pøíslu�nost je cosi
témìø pøírodnì daného. Etnická pøíslu�nost se mnoha lidem
jeví jako samozøejmì spojená s nábo�enskou pøíslu�ností: jsi
Srb, musí� být pravoslavný, Arab rovná se muslim. Nábo�en-
ských pøestupù se podle obecného mínìní odva�ují spí�e vy-
koøenìní jednotlivci. Ve skuteènosti není tøeba slo�itì pátrat
v nábo�enských dìjinách, abychom na�li masové zmìny pøí-
slu�nosti ve svìtì i u nás.

MASOVÉ ZMÌNYNÁBO�ENSKÉPØÍSLU�NOSTI

Vznik nových nábo�enství
U nìkterých nábo�enstvích nedoká�eme
øíct nic o jejich vzniku. Zaznamenáváme
jejich pøítomnost ji� na úsvitu historie a �ád-
ná dal�í zmìna není tak radikální, aby bylo
mo�no mluvit o zmìnì nábo�enské identi-
ty. Tak v pestrém komplexu indických ná-
bo�enských smìrù vznikly védy a jsou tam
dále pokládány za posvátné. To se aspoò
z na�eho pohledu jeví jako základ kontinu-
ity. Podstatnou zmìnou pak není pozdìj�í
ustálení kastovního systému, ani zvýraznìní
bohù, kteøí ve védách nebyli tak v popøedí,
jako Brahma, Vi�nu, �iva a Kálí, ani filo-
sofující smìry navazující na upani�ady (dar-
�any), ba tuto nábo�enskou linii nenaru�ila
ani konfrontace s jinými nábo�enstvími, a�
indického nebo cizího pùvodu.

U jiných nábo�enství (nìkdy se jim øíká
sekundární) se vznik spojuje se zakladatel-
skou osobou a je více èi ménì pøesnì da-
tován. Nejvíce to platí o buddhismu, køes-
�anství a islámu. Buddhismus vznikl (po-
dle standardního mínìní) v 5. století pøed
n. l., køes�anství pøed polovinou 1. stol. n.
l., za rok zalo�ení islámu se pova�uje r. 622
n. l. Dnes se k nim hlásí zhruba polovina
lidstva. Jejich vznik by byl nemyslitelný bez
hromadných zmìn nábo�enské pøíslu�nos-
ti.

Buddhismus postupnì pøevládl v sever-
ní a støední Indii, ani� by snad byl obyvatel-
stvu vnucován, nejvíce ve 3. stol. pø. n. l.
v Morjanské øí�i1 za panovníka A�óky (300-
232 pø. n. l.), který se stal buddhistou. Ve-
liká mno�ství lidí opou�tìla nábo�enské

smìry, které se dnes shrnují oznaèením hin-
duismus. Byla to pro nì radikální zmìna
z nábo�enství teistického, víceménì poly-
teistického ke smìru neteistickému, z ustá-
leného kastovního systému do spoleèenské
praxe, která s kastami nepoèítala. V zemích,
kam buddhismus postupnì vstoupil, také
vyvolal masové nábo�enské posuny, radi-
kálnìj�í v ji�ním théravádovém a snad mé-
nì radikální ve spí�e inklusivistickém ma-
hájánovém buddhismu. Z Indie se po zhru-
ba 1200 letech postupnì vytratil a v této
oblasti znovu masovì pøevládl hinduismus.
Od 13. stol. se na severu indické kulturní
oblasti silnìji uplatòuje islám a postupnì
tam pøevládl.

Noví køes�ané byli pùvodnì stoupenci
judaismu a pozdìji øeckého a øímského
oficiálního nábo�enství, resp. helénistické
smìsice kultù, spirituálních praktik a filoso-
fujících spekulací od jejich elitní podoby
po nediferencované a literárnì nepodchy-
cené lidové nábo�enství. Pak køes�anství
dobrovolnì nebo nedobrovolnì masovì
mìnilo nábo�enskou pøíslu�nost Keltù,
Germánù a Slovanù a dal�ích evropských
národù, v novém misijním rozmachu od
zaèátku novovìku pak napø. nábo�enství
pùvodního afrického a amerického obyva-
telstva.

Islám se hned na zaèátku svých dìjin
�íøil spoleènì s arabskými výboji na rùzné
strany. Je�tì za �ivota lidí, kteøí pamatovali
Muhammada, pøestoupily k islámu masy
køes�anù na severu Afriky a na Blízkém vý-
chodì a zároveò se poarab�tily. Dal�í �íøení
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islámu na Východ, pøes Indii do Indonésie,
pøes støední Asii a� na západ Èíny také zna-
menalo mohutné zmìny nábo�enské víry
a praxe, pøijetí radikálního monoteismu
a pøísného morálního a právního systému.2

Nábo�enské zmìny
v evropských dìjinách
Po pokøes�an�tìní se nábo�enské posuny
v Evropì nezastavily. Nejvìt�í zmìnou byla
reformace, která ve své luterské variantì

zasáhla èásti Nìmecka (dnes je to kolem
poloviny nìmeckého obyvatelstva), masovì
pak Skandinávii a dvì baltské zemì (Lo-
ty�sko a Estonsko). Ve Skandinávii se pro
reformaci rozhodli panovníci a obyvatel-
stvo od biskupù pøes knìze, �lechtu a mì�-
�any a� po poddané pøe�lo do ní spí�e ne-
dobrovolnì. Katolické zvyky tam nebyly
opu�tìny v takové míøe jako v Nìmecku,
ve Slezsku a na Slovensku. Týkala se mili-
onù lidí a udála se �krtem pera podobnì jako
odvrat Anglie od Øíma a vznik samostatné
církve blízké církvím reformovaným roku
1534.

Reformaèní vìtev, jí� koneènou podo-
bu dal pøedev�ím Jan Kalvín, znamenala
zásadnìj�í zmìnu v uspoøádání církevního
�ivota (zjednodu�enì øeèeno jeho demokra-
tizaci), v obøadech a ve stylu �ivota. Pøesto
i ona vedla k masovým pøestupùm napø.
v Nizozemí, ve �výcarsku, ve Skotsku,
v Uhrách.

Reformaèní podoba køes�anství nezù-
stala u tradièních vìtví (luterské, reformo-
vané a anglikánské), vznikaly nové a nové
denominace, u nich� u� ne�lo o tak mohut-
né zmìny nábo�enské pøíslu�nosti. U nì-
kterých novodobých køes�anských smìrù
v�ak pozorujeme raketový nástup. Dne�ní
podoba letnièního hnutí (a� jde o letnièní
církve nebo charismatické èi jinak oznaèo-
vané smìry ve stávajících církvích) se dá
datovat pøesnì na zaèátek 20. století, kdy

se tento impuls dolo�itelnì týkal nìkolika
desítek lidí. Po stu letech se k pentekosta-
lismu hlásí minimálnì 100 milionù køes-
�anù. Mnozí z nich opustili své døívìj�í
køes�anské církve.3

Významnou zmìnou v Evropì 20. sto-
letí je ov�em nástup nábo�enského libera-
lismu a modernismu a na nìj navazující
sekularizace, kritika nábo�enství a jeho
opou�tìní. Odhaduje se, �e dnes je na svìtì
kolem miliardy nenábo�enských lidí. To je
zmìna skuteènì masová a probìhla v nìko-
lika desetiletích. Týkala se nejvíce Ruska,
Èíny, Vietnamu, Japonska a nìkterých
evropských zemí.
Èeská nábo�enská scéna
Zmìna, k ní� nám chybí dostatek informa-
cí, abychom posoudili, nakolik byla dobro-
volná èi vnucená, bylo pokøes�an�tìní úze-
mí dne�ní Èeské republiky. O pøedkøes-
�anském slovanském nábo�enství víme
ménì ne� o nábo�enství Keltù a Germánù.
Mezi 8. a� 11. stoletím probìhl zápas
o orientaci raného èeského køes�anství na
Øím nebo na Konstantinopol, ale ani tam
nemáme dost historických detailù o poètech
lidí z rùzných stavù tehdej�í èeské spoleè-
nosti, kterých se pøípadné zmìny týkaly.
Dolo�eno je definitivní vítìzství latinské-
ho, západního køes�anství zprostøedková-
vaného hlavnì sousedními, nìmecky mlu-
vícími zemìmi Svaté øí�e øímské.

Notoricky známým faktem v èeských
nábo�enských dìjinách je pùsobení refor-
mnì ladìných osobností, z nich� dvì, Jan
Hus a o necelý rok pozdìji Jeroným Pra�-
ský, byli odsouzeni a popraveni jako hereti-
ci. Na to navázalo husitské hnutí oznaèova-
né jako èeská (èi dokonce první) reformace.
Po bojích husitských frakcí se kolem po-
loviny 15. století situace v Zemích Koruny
èeské ustaluje, a historici mají za to, �e
k utrakvistùm (ke smìru pod obojí èi kali�-
níkùm) se hlásilo v Èechách kolem 90%
a na Moravì asi 60% obyvatel. To se jeví
jako nebývalá zmìna, jaká co do mohut-
nosti v dal�ích dìjinách a� dodnes nenas-
tala. Záhy se ov�em objevuje Jednota bra-
trská (1457), zpoèátku velmi radikální (by�
pacifistický), pronásledovaný men�inový
smìr, pozdìji, po vítìzství velké stránky
(1490) u� jako respektovaný partner novo-
utrakvistù tíhnoucích k luterství a úèastník
nábo�ensko-politických aktivit, jako byla
Èeská konfese (1575). Jí se týkal i tzv. Ru-
dolfùv majestát (platný 1609-1627) a po-
dílela se i na stavovském povstání (1618-
1620).4  Jeho porá�ka znamenala eskalaci

(u� døíve zahájených) rekatolizaèních snah.
Exilových a tajných domácích evangelíkù
pak u� bylo nepatrnì, obyvatelstvo se maso-
vì, spí�e nedobrovolnì, vrátilo k øímsko-
katolické vìtvi køes�anství. Veøejné pøihlá-
�ení tajných protestantù ke své víøe po Tole-
ranèním patentu Josefa II. (1781) a je�tì
více po liberalizujících ústavních zmìnách
týkajících se na�eho území v 60. letech 19.
století (ji� bez omezení) nelze pokládat za
masovou zmìnu nábo�enské pøíslu�nosti.
Lze jen øíci, �e poslední pùlstoletí Králov-
ství èeského a Markrabství moravského
v Habsburském soustátí vedl k rozsáhlé
nábo�enské pluralitì. Etablovaly se malé
protestantské církve a ke konci se projevi-
ly i vlivy mimokøes�anských smìrù.

Relativnì velké a dobøe popsané zmìny
nábo�enské pøíslu�nosti se týkají doby první
Èeskoslovenské republiky. Politické heslo
Pryè od Vídnì doplnilo nábo�enské heslo
Pryè od Øíma. V prvních dnech Èeskoslo-
venska se slouèili èe�tí luteráni a refor-
movaní v Církev èeskobratrskou evan-
gelickou a do této nové církve pøestupovali
dal�í tisíce, mo�ná desetitisíce døívìj�ích
katolíkù a vytvoøili sí� tzv. pøestupových
sborù. Mohutnìj�í byl pokus, který zpo-
èátku vypadal jako jakýsi od Øíma odlou-
èený národní katolicismus podobný nìmec-
kému starokatolictví, s tím, �e se hledaly
(pøi zachování západního charakteru) i vaz-
by na pravoslaví. Nakonec se nové tìleso

Morjanská øí�e v dobì pøevahy buddhis-
mu.     Zdroj: Wikipedia. Josef II., pùvodce Toleranèního paten-

tu, socha v Unièovì.      Foto: Wikipedia.
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ustavilo jako Církev èeskoslovenská (od
r. 1971 Církev èeskoslovenská husitská)
a pøevládl v nìm nábo�enský liberalismus
a modernismus. Církev nepo�kodil odchod
nìkolika málo pravoslavnì orientovaných
nábo�enských obcí. Pøestoupila do ní snad
témìø pìtina Èechù (na Slovensku spí�e jen
tam bydlící Èe�i a malé skupinky èecho-
slovakisticky ladìných Slovákù). Do za-
èátku 50. let se èlenstvo vy�plhalo témìø
k milionu. Pak nastal prudký propad a dnes
u� je tato církev zhruba na desetinì stavu
z dob své nejvìt�í slávy.5

Samostatnou kapitolou by byly zmìny
nábo�enské pøíslu�nosti za ètyøicet let
komunistického re�imu. Týkaly se milionù
èeských obyvatel. Obrovskou ztrátu husitù
doprovázel pokles èlenstva øímských kato-
líkù a evangelíkù. Men�í køes�anské církve
odolávaly. �idovské obce nejvíce utrpìly
genocidou za nacistické okupace a pozdìji
ztrácely èleny kvùli jejich exilu. Znaèná èást
�idù, kteøí pøe�ili na èeském území nástrahy
totalitních re�imù, se sekularizovala, juda-
ismus se pro nì stal spí�e kulturní identitou
ne� pro�ívaným nábo�enstvím. Bylo by za-
jímavé zjistit, proè zdej�í obyvatelé (více
v Èechách, o nìco ménì na Moravì) tak
ochotnì vycházeli vstøíc ateizaèní kampa-
ni re�imu, zatímco napø. Polákù se témìø
nedotkla.

Zmìna re�imu na rozmezí let 1989
a 1990 sice pøinesla plnou nábo�enskou
svobodu, ale masový odchod èlenù tøí nej-
vìt�ích nábo�enských uskupení v dne�ní
Èeské republice pokraèoval. Mezi posled-
ními dvìma sèítáními lidu (1991 a 2001)
pøes milion obyvatel pøe�lo od katolíkù,
evangelíkù a husitù k pozici oznaèované
jako �bez vyznání�. Kolem 200 tisíc lidí
v té�e dobì novì zvolilo registrované èi ne-
registrované men�í køes�anské církve (nì-
které vyrostly poèetnì i na dvoj- èi trojná-
sobek dosavadního poètu èlenù) a alterna-
tivní, malé duchovní skupiny západního mi-
mokøes�anského pùvodu (hermetické, kelt-

ské, gnostické apod.) nebo importované
východní (vai�návské, jógické, védantské
a buddhistické) smìry.6

Závìr
Zmìna nábo�enské pøíslu�nosti je èastý jev
v dìjinách, tak nábo�enství vznikala a refor-
movala se. Individuální zmìny nábo�enské
pøíslu�nosti umo�òují na svìtové i lokální
nábo�enské scénì pohyb. Nábo�enská pøí-
slu�nost zjevnì není tak ustálená jako napø.
pøíslu�nost etnická. Osobní nábo�enské
posuny mohou pochopitelnì doprovázet
potí�e. Èasto se uvádí, �e opu�tìní uzav-
øeného, autoritativního spoleèenství (které
je ponìkud iluzornì za�íváno jako vlídné
bratrské spoleèenství) vede k jisté citové
a intelektuální dezorientaci. Je také zøejmé,
�e opu�tìní nábo�enství (nìkterého konk-
rétního nebo nábo�enství vùbec) mù�e pù-
sobit destruktivnì na sociální vztahy jed-
notlivce. Kdy� napø. èlenové rodiny tako-
vou zmìnu neakceptují, je tu napìtí, nastá-
vají rozepøe a nìkdy dochází i k rozchodùm.
Stejné to ov�em je i v pøípadì pøíklonu jed-
notlivého èlovìka k nábo�enství, které blíz-
kým není sympatické. Jde-li o hromadné
jevy, nehrozí snad tolik odcizení blízkým.

Samostatným tématem jsou zmìny pøí-
slu�nosti nezávislé na pøání jednotlivcù.
Pøed vítìzstvím liberálních principù ve stát-
ním �ivotì docházelo k administrativním
zmìnám pøíslu�nosti. Tìch, kteøí si pøitom
zachovají pùvodní víru, tøeba za cenu rizik,
je nepatrnì. Pro znaènou èást populace pak
u� nábo�enství není vìcí vnitøního pøes-
vìdèení a mù�e být (po dal�ích generacích
a za pøíznivých okolností) snadno úplnì
opu�tìno. Mù�e být vyslovena hypotéza, �e
tam, kde je spojení trùnu a oltáøe tìsné
a kde dochází èastìji ke zmìnì nábo�ensko-
politických pomìrù, je nábo�enství ve vìt-
�í míøe nahrazováno lhostejností, pøípadnì
individualizovanými nesystematickými
pøesvìdèeními a praktikami.

Èeská anomálie v rámci Evropy, toti�
�e 60% obyvatel bìhem nìjakých tøí gene-
rací opustilo organizovaná nábo�enství,
zejména vìt�í církve, by si zaslou�ila pod-
robnìj�ího zkoumání. První kroky podniká
èeský badatel Karel Ne�por7  a slovenská
sociolo�ka Adela Kvasnièková.8  Ukazuje
se, �e propad není tak dramatický, jak se
na první pohled jeví, �e má historické pa-
ralely a �e �bez vyznání� zdaleka nezna-
mená deklarovaný ateista a �e jde spí�e
o odkøes�an��ování v institucionálním
smyslu ne� o totální opou�tìní jakékoli
podoby nábo�enství, spirituality a podob-
ných zájmù.

n

Poznámky
1 Není zatím jednotný pøepis názvu tohoto státního útva-

ru do èe�tiny, lze pøepisovat té� Morjská nebo Maurjská
øí�e.

2 Podrobnìji a pøehlednì o nábo�enských zmìnách v sou-
vislosti se vznikem a �íøením svìtových nábo�enství
v publikaci PARTRIDGE, Christopher (ed.): Lexikon
svìtových nábo�enství, Praha: Slovart 2006.

3 Posuny nábo�enské pøíslu�nosti v køes�anské Evropì
jsou souhrnnì zpracovány v publikaci FILIPI, Pavel:
Køes�anstvo: historie, statistika, charakteristika køes-
�anských církví, Brno: CDK, 1996.

4 Tomuto období se vìnoval v èetných publikacích èeský
exilový historik MACEK Josef, Víra a zbo�nost jagel-
lonského vìku, Praha: Argo, 2001, a v dal�ích publika-
cích.

5 K pøestupovému hnutí a vzniku Církve èeskoslovenské
struènì, v �ir�í souvislosti rovnì� FILIPI: Køes�anstvo...
s. 175-179.

6 Tyto úvahy jsou samostatnou interpretací výsledkù sèí-
tání lidu, jeho� výsledky jsou dostupné pøedev�ím na
adrese http:/www.czso.cz, ale té� v rùzných ineditních,
pracovních ti�tìných pøehledech.

7 Populární shrnutí výzkumù v èlánku NE�POR, Zdenìk:
Západní Evropa víøe nevìøí. Úvaha témìø adventní,
Mladá fronta Dnes, 2. 12. 2006; podrobnì k souèasným
zmìnám na nábo�enské scénì NE�POR, Zdenìk, LU�-
NÝ Du�an: Sociologie nábo�enství, Praha: Portál, 2007.

8 Podrobnì èeské posuny ve srovnání s pohyby na Sloven-
sku analyzuje KVASNIÈKOVÁ Adela: Nábo�enstvo
jako kolektívna pamä�: prípad Slovenska a Èiech, Bra-
tislava: Univerzita Komenského, 2005.

K masovým zmìnám nábo�enské pøíslu�nosti docházelo i pøi �íøení islámu. Na mapkách jsou hust�ím �rafováním vyznaèeny
oblasti, v nich� muslimové tvoøí 50-100% populace, øid�ím �rafováním oblasti, v nich� dosahují 1-50%, a to do roku 700, kolem
roku 1000, kolem roku 1500 a dnes. Zdroj: �Islám a jeho svìt�, Moravské zemské muzeum 1995.

Doc. ThDr. Ivan O. �tampach (*1946) je vedoucím Ka-
tedry religionistiky a filosofie na Fakultì filozofické Uni-
verzity Pardubice.
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PSYCHOLOGIEAPOSTAZE
Poznámky k fenoménu odpadnutí od víry

Prokop Reme�
Existují rùzná nábo�enství. Existují rùzné motivace, proè lidé
vìøí. Existují i zcela rozdílné dùvody, proè lidé svá nábo�enská
pøesvìdèení opou�tìjí. I kdy� na proces ztráty víry mù�eme
nahlí�et z nejrùznìj�ích hledisek, nejpraktiètìj�ím rozli�ovacím
kriteriem se jeví dìlení podle vnìj�í a vnitøní morální konflikt-
nosti.1

PSYCHOLOGIEAPOSTAZE
Apostaze bez vnitøní konfliktnosti
Ztráta nábo�enské víry bez vnitøní konflikt-
nosti mívá nejèastìji podobu narùstající ná-
bo�enské lhostejnosti. Projevuje se postup-
ným zanedbáváním církevního �ivota a bý-
vá typická spí�e pro èleny tradièních nábo-
�enských skupin a církví. Je charakteris-
tická tím, �e i kdy� se èlovìk stále za�ívá
jako èlen urèitého nábo�enského spoleèen-
ství a také veøejnì proklamuje svoji nábo-
�enskou a církevní identitu, pøestává svoji
víru fakticky praktikovat. Cítí se sice jako
katolík, pøípadnì jako evangelík a ve stati-
stických �etøeních se ke svému katolictví
èi evangelictví hlásí, ale do kostela ji� ne-
chodí a èlánkùm víry nevìøí - nevìøí v osob-
ního Boha, neuzná Je�í�ovo bo�ství, i jako
katolík odmítá mariánská dogma-
ta, uèení o nebi, peklu a oèistci
mnohdy nahrazuje povrchní vírou
v pøevtìlování.2

Ztráta víry bez vnitøní konflikt-
nosti pøedstavuje typický obraz tzv.
dvougeneraèního odpadnutí. Cha-
rakteristické je, �e takoví lidé neza-
�ívají �ádný vnitøní konflikt mezi
tím, jací jsou a jak jednají (tedy
jako faktiètí ateisté, agnostici èi
okultisté), a tím, jakými by chtìli
být a jak by chtìli jednat (jako
køes�ané). Pøi tomto vývoji bývá
plnì ateistická a� druhá generace.
U první generace se jedná o pouhý
výpadek z nábo�enské praxe, který
má za následek zanedbání nábo-
�enské výchovy dìtí. Ty vyrùstají
ve fakticky nenábo�enském pro-
støedí a v jejich dospìlosti dochází
i ke ztrátì nábo�enské identity
(a mo�ná pak s pøekvapením pozo-
rují, jak jejich rodièe �na stará ko-
lena� zaèínají znovu praktikovat

svou víru a chodit do kostela). Pokud u nich
nedojde k neèekané re-konverzi, jak to
napøíklad sledujeme u nìkterých dìtí
pocházejících z formálnì muslimských ro-
din, dìti �druhé generace� nábo�enské vy-
znání svých rodièù nejen nepraktikují, ale
ani se k nìmu nehlásí. To má samozøejmì
dùle�itý dopad pro interpretace sociologic-
kých �etøení týkajících se otázek nábo�en-
ské víry - ukazuje se, �e zatímco deklaro-
vané pøihlá�ení se k urèitému nábo�en-
skému vyznání nemù�e být indikátorem
faktické nábo�enské víry, skuteènost, �e se
èlovìk k �ádnému vyznání nehlásí, vypo-
vídá o témìø jisté absenci specificky nábo-
�enského (køes�anského, muslimského èi
judaistického) pohledu na svìt.3

Apostaze s vnitøní konfliktností
Z psychologického hlediska jsou zajíma-
vìj�í odpadnutí s vnitøní konfliktností. Ty
jsou typiètìj�í pro èleny radikálních nábo-
�enských skupin a sekt, nebo� provázejí
vìdomou zmìnu vyznání. Hovoøí se èasto
o tzv. zralostním typu konverzí, i kdy� ne
v�dy tomu tak musí být.4 Konkrétní pøíkla-
dy mohou být rùzné: syn pøesvìdèeného
Jehovova svìdka se chce stát katolíkem. Øe-
holnice navá�e erotický vztah s mu�em,
�ádá o laicizaci a odchází do civilního
�ivota. Pastor letnièní církve ztrácí svou
køes�anskou víru, kdy� je odsouzen pro
sexuální delikt s nezletilým. Muslim se pøi
hovorech se svojí køes�anskou man�elkou
stane køes�anem. Ale i napøíklad: sovìtský
komunista se v afghánském zajetí stane
muslimem, nebo køes�an v korejském za-
jetí komunistou.

Pøi v�ech tìchto procesech èlovìk po-
stupnì zji��uje, �e smìøuje tam, kde nikdy
nechtìl být, pøípadnì nemù�e pøestat dìlat
vìci, se kterými bytostnì nesouhlasí. Moc-
né nevìdomé síly (pozitivní i negativní) ho
tlaèí do postojù a jednání, které jsou v roz-
poru s jeho nejlep�ím vìdomím a svìdo-
mím. Dùle�itým termínem je zde pojem
referenèní skupiny, jak nazývá sociální psy-
chologie tu skupinu lidí, ke které se èlovìk
hlásí, ve které nachází vzory pro své cho-
vání a do které chce patøit. Dá se øíct, �e
pokud se jedinec z nìjakého dùvodu, na-
pøíklad díky nevìdomému procesu, ocitá
mimo tuto skupinu, znamená to pro nìj
v�dycky vnitøní konflikt, kognitivní diso-
nanci, který tvoøí charakteristický znak této
cesty rozchodu s nábo�enskou vírou a cír-
kevní identitou.
Dynamiky referenèní skupiny
Vztah vìøícího èlovìka a referenèní sku-
piny, ke které se vztahuje, je pøímý a snad-
no pochopitelný: je-li nìjaká nábo�enská
skupina pro daného èlovìka referenèní, pak
konverze k víøe znamená sjednocení se
s tou referenèní skupinou a odpadnutí od
víry rozchod. Zatímco pøípadù konverzí
k nìjaké nábo�enské skupinì je popsáno
velké mno�ství, pøíklady odchodù z nìjaké
nábo�enské skupiny a odpadnutí od víry je
zaznamenáno podstatnì ménì. I kdy�
i u takových pøípadù lze pøedpokládat, �e
jich jsou u nás desítky a mo�ná stovky roè-
nì.

Ze zku�enosti z práce v na�í poradnì se
zdá, �e model pøijetí víry a následného od-
padnutí je v mnohých pøípadech analogic-
ký: zaèíná se nad�ením a jakousi slepou
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Komunity (a� tradièní, nebo alternativní) zname-
nají velké mo�nost pro rozvinutí duchovního �ivo-
ta. O to tì��í pak mù�e být odchod z nich.

Fotografie z Kri�nova dvora: archiv.
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�zamilovaností� do pøíslu�níkù dané ná-
bo�enské skupiny, pøípadnì pøímo do oso-
by idealizovaného vùdce. Tato �zamilo-
vanost� má v�echny znaky erotické lásky -
èlovìk má zú�ené vnímání, uvìdomuje si
jen to, co neprotiøeèí idealizovanému obra-
zu jeho �miláèka�, je naprosto hluchý
k tomu, co mu øíkají druzí lidé, �ije ve sta-
vu exaltace a �tìstí, které mu umo�òuje
hodit za hlavu v�echny hodnoty, pro které
dosud �il, i lidi, které mìl rád. Hlásaná vìro-
uka má vìt�inou pouhý charakter raciona-
lizací tìchto nevìdomých dynamik.

Takový stav ov�em netrvá vìènì. Bì-
hem nìkolika mìsícù nebo let je ka�dý èlo-
vìk konfrontován s realitou. Mù�e jít o vel-
mi bolestnou konfrontaci. Náhle, nìkdy
ov�em postupnì, èlovìk zjistí, �e skupina,
kterou pova�oval za nejdokonalej�í ze
v�ech, je tvoøená slabými a chybujícími lid-
mi. Ti mají daleko k idealizovanému obra-
zu, které si o daném nábo�enství a jeho
kultivaèní schopnosti vytvoøil. Mají vlast-
nosti jako ka�dý z nás - i oni jsou závistiví,
malicherní, agresivní, zákeøní èi narcistiètí.
Problém nastává za situace, kdy� èlovìk za
dobu pobytu v daném nábo�enském spo-
leèenství dokonale �osekal� své stávající
sociální kontakty, rád by sice nyní ode�el,
ale nemá se kam vrátit. Nezná nikoho, kdo
by k danému nábo�enství nenále�el, nemá
jediného pøítele �tam venku�, který by mu
pomohl danou skupinu opustit.

I kdy� se èasto objevuje vìrouèné zdù-
vodòování, pøíèiny odchodù bývají ve sku-

teènosti jen zøídka motivovány vì-
rouènì. Pokud se objevují pochyb-
nosti o víøe, jde vesmìs o druhotné
racionalizace motivù, které zùstáva-
jí skryty. Èastý je pro�itek zklamání
- zklamání ze sebe sama, ale zejmé-
na z druhých lidí a z institucio-
nalizovaného spoleèenství. Nìkdy
je zklamání podlo�eno osobnostním
zráním jedince, pro nìho� pøísné
èernobílé vidìní svìta, které je pro
sekty a radikální nábo�enské sku-
piny typické, pøestává vysvìtlovat
svìt a jeho øád do dostateèné hloub-
ky. Jedinec se sna�í své vidìní svì-
ta prohlubovat, ale v ten okam�ik
nará�í na rigidní strukturu nábo-
�enské skupiny a následné perze-
kuce ze strany jejího vedení. Zkla-
mání pak bývá tak velké, �e pøes
potí�e, které je èekají (a tito lidé si
vìt�inou uvìdomují, �e odcházejí
do samoty a sociální izolace, kdy
staré pøátele ztrácejí a nové je�tì

nemají), mnoho lidí z tìchto skupin døíve
nebo pozdìji odchází.
Fáze odpadnutí a odchodu
Jeroným Klime� upozoròuje, �e kdy� sledu-
jeme odchody ze sekt a radikálních nábo-
�enských skupin podrobnìji, zdá se, �e
u samotných odchodù s vnitøní konfliktností
lze témìø v�dy detekovat pìt fází, které tvoøí
paralelu s pìti fázemi vyrovnávání se se
smrtí, jak je popisuje E. Kübler-Rossová:5
a) Fáze latence: Tuto fázi lze zpravidla
identifikovat a� zpìtnì. V samotné této fázi
nepozoruje blí�ící se zmìny ani dotyèný
èlovìk ani jeho okolí. Rozpor mezi tím, jaký
èlovìk je, a tím, jaký by chtìl být, mù�e
mít podobu èistì psychologickou. Napøí-
klad v pøípadì nábo�enského perfekcio-
nismu, kdy èlovìk sám sobì klade nepøi-
mìøené po�adavky, které nemù�e splnit
a které v nìm následnì vyvolávají pocit
trvalého selhání, neurèitých úzkostí, výèitek
a pocitù viny. Mù�e mít i podobu morální,
kdy� se èlovìk setká s mravním selháním
u druhých a zvlá�tì u významných èlenù
dané nábo�enské skupiny. I zde mù�e být
disonance mezi ideálem a realitou zprvu
neuvìdomovaná a popíraná, nicménì pod
tlakem reality se jednoho dne stane uvìdo-
movanou. I nadále v�ak jedinec v této fázi
konflikt bagatelizuje a má silné tendence
ho pro�ívat jako nedùle�itý a pøekonatel-
ný.

b) Fáze vnitøního boje: Øada neúspì�ných
pokusù zmìnit situaci u sebe nebo u lidí ve
svém okolí ve smyslu kognitivní konsonan-
ce (aby realita odpovídala hlásanému ideá-
lu) podlamuje sebedùvìru jedince a vede
ho k hyperkompenzaènímu zamìøení na
pøekonání zabìhnutého stavu vìcí. Tím
v�ím se ale konflikt je�tì více zviditelòuje.
V psychice èlovìka se na nìj zaènou naba-
lovat dal�í pøedstavy, pocity viny, zlosti,
osobní nedostateènosti. V tomto stadiu má
jedinec potøebu o problému mluvit s lidmi,
kteøí jsou mu nábo�ensky blízcí. Rozpor
stále chápe jako cosi cizorodého, co se na-
chází na jeho stranì pole a co je mo�né pøi
dobré vùli odstranit. Typické ale je, �e oproti
pøedcházející fázi se problém v psychice
jedince postupnì pøesouvá mezi problémy
zcela prioritní.
c) Fáze vnitøní rezignace: Jedinec zaèíná
zji��ovat, �e je nad jeho síly pøekonat roz-
pory mezi hlásaným ideálem a realitou, jak
ji kolem sebe poznává. Uvìdomuje si, �e
ani s vypìtím v�ech sil nemù�e být kon-
formní se svou referenèní nábo�enskou
skupinou. Tu za�ívá stále intenzivnìji jako
slepou vùèi pravdì a vlastní høí�nosti. Do-
posud �il v pøedstavì, �e daná nedokona-
lost je pøekonatelná, �e za ni nese svùj díl
odpovìdnosti, �e je tøeba pouze hloubìji
poznávat, více vìøit a radikálnìji �ít. Kdy�
v�ak po nìkolika poctivých a usilovných
pokusech zjistí, �e není v jeho silách situa-
ci zmìnit, objeví se pocity bezmocnosti
a èlovìk zaèíná cítit výèitky okolí jako po-
krytecké. Disonance mezi ideálem a reali-
tou pøestává být poci�ována jako problém
subjektu, ale jako konflikt s okolím, které
mu vnucuje pocity �patnosti, kdy� vidí vìci
jinak, ne� jak �má být�.

Je to období silných bojù, které se v�ak
vìt�inou neprojevují vnìj�ím jednáním.
Èlovìk má dost ohro�ujících podnìtù
z vlastní psychiky. Proto ji� netou�í po dis-
kusích s okolím, které mohou jeho vratkou
stabilitu jenom naru�ovat. Jedinec se sta-
huje do svého nitra, a pokud vùbec hovoøí
o svých problémech, tak pouze s lidmi, kteøí
podobnì jako on stojí v dané skupinì na
okraji, kteøí v ní vytváøejí disidentské prou-
dy a u kterých za�ívá pocit bezpeèí.
d) Fáze otevøené konfrontace: Po jisté dobì
jedinec pøekonává vnitøní konflikt a výèitky
pomalu uhasínají. Jedinec se od dané sku-
piny zaène distancovat i formálnì a zaène
projevovat tendenci o svém kroku hovoøit
a obhajovat zmìnu názoru. Zatímco dopo-
sud vyhledával lidi, u kterých nacházel po-
rozumìní, nyní vyhledává lidi, u kterých
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Apostaze mùze znamenat i tì�kou ztrátu nábo-
�enské nadìje...
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událost jediné chvíle nebo alespoò krátkého
èasu. U odpadnutí od nábo�enské víry se
nejèastìji jedná o pro�itek hlubokého otøesu
pøi setkání s neèekaným a zdrcujícím ne-
�tìstím, které postihuje vìøícího èlovìka
nebo jemu blízké osoby. Èlovìk se cítí zra-
zen, podveden, nespravedlivì trestán, tì�ce
zklamán ze skuteènosti, �e nebyl Bohem
pøed svým ne�tìstím uchránìn. Ne� tako-
vého Boha, tak to radìji �ádného.

Tyto typy odpadù od víry a �hrdinných
nihilizmù� jsou literárnì popsány v �ivoto-
pisech a románech napøíklad A. Camuse èi
J. P. Sartra. Je ale pravda, �e i tyto pøípady
lze vìt�inou zahrnout pod pojem apostazí
s vnitøní konfliktností. Setkání se zlem, utr-
pením a ne�tìstím není toti� ve vztahu k ná-
bo�enské víøe jednoznaèné. V závislosti na
charakteru mentální prezentace Boha v lid-
ské du�i (�Bùh jako Dárce smyslu� kontra
�Bùh jako Magický Ochránce�)9 mù�e
setkání s ne�tìstím vést buï k posílení ná-
bo�enské víry nebo k její destrukci. Posílení
víry, pøípadnì apostaze, vypovídají více
o vnitøním svìtì èlovìka ne� o realitì samé.
V prvém pøípadì je psychický vývoj nesen
existenciální determinantou: �Pokud ne-
existuje �ádný smysl mého utrpení, nemá
smysl dál �ít (� a proto�e chci �ít, vìøím,
�e Bùh mì pøes ve�kerou absurditu mé situ-
ace zachrání).� V druhém pøípadì
je existenciální determinanta vyjá-
døitelná slovy: �Na takového Boha,
pouze po�adujícího a souèasnì
plného mrazivé lhostejnosti, ka�lu.�
Nicménì i zde platí, �e pokud od-
padnutí od víry má charakter dra-
matické apostaze, jde i v tomto pøí-
padì o pouhou urychlenou formu
odpadnutí s vnitøní konfliktností,
která aspoò v náznaku zachovává
v�echny uvádìné etapy vývoje.

n
Poznámky

1 Viz J. Klime�, Psychologie èlovìka v poli
katolické morálky, diplomová práce, Praha
1996, str. 70 nn.

2 Podle statistických výzkumù pøedstavují
napøíklad plnou pìtinu lidí, kteøí se pova�ují
za katolíky, jedinci, kteøí køes�anské vìrouce
fakticky nevìøí (J. Zajíc, Knì�ství na rozces-
tí, diplomová práce, Praha 2006, str. 55).

3 J. Zajíc, 2006, str. 56.
4 Konverzí v �ir�ím slova smyslu lze oznaèo-

vat jak pøíklon k uèení té které církve, tak
odklon od nìj. Jestli�e toti� jedinec pøe�el od
jedné nábo�enské skupiny k druhé, pak jeden
a tý� proces je z jedné strany nahlí�en radost-
nì jako konverze k pravé víøe, ale druhá stra-
na v nìm naopak vidí tragický odpad od pravé
víry. Úkolem psychologie není posuzovat,
která víra je pravá, ale spí� popsat proces,
který se odehrává v jedinci (J. Klime�, 1996,
str. 67).

5 První stadium, tedy pøíchod nemoci, charak-
terizovala Kübler-Rossová jako �ok. Bì�né

oèekává nesouhlas èi konflikt. Tou mìrou,
jakou se stává pøesvìdèen o své nevinì
a jak sílí jeho pøesvìdèení, �e vidí vìci
správnì, se pou�tí do otevøených diskusí,
které mají jediný cíl: Obhájit svou cenu,
svùj nový pohled na vìc, i dùvody, které
ho vedly ke zmìnì názorù. Dokud se mu to
nepodaøí, nebude mít vnitøní jistotu, �e jed-
nal správnì. Jedinec hledá informace
z �druhé strany�, o osobní rozhovory pøíli�
nestojí. Cítí se zklamán, pobouøen, na-
plnìný novì poznanou pravdou o daném
nábo�enském spoleèenství, které po vìt�ím
èi men�ím váhání nakonec zcela opou�tí.
e) Fáze stabilizace: Jedinec zaèíná vyhle-
dávat lidi stejného nebo podobného smý�-
lení, jaké má on, nový svìtonázor se stává
navyklým. Po fázi bojového nasazení proti
bývalému svìtonázoru se postupnì zaèíná
objevovat schopnost nadhledu. Jedinec si
postupnì buduje nové sociální vztahy a tam,
kde to situace v bývalé nábo�enské skupinì
dovoluje, èásteènì obnovuje i vztahy staré.
Kritický rozpor mezi tím, èím subjekt chce
být, a tím, kým je a co èiní, se zahlazuje. Je
fakt, �e naprostá vìt�ina bývalých èlenù
církví, sekt, øeholních komunit èi nových
nábo�enských skupin zùstává i po svém
odchodu vìøícími ve smyslu obecné víry
v Boha. Mnozí z nich �ijí i nadále urèitým
nábo�enským �ivotem, nìkteøí konvertují
k jiným ménì exaltovaným nábo�enským
skupinám a i po dlouhé dobì uvádìjí, �e
nábo�enství je pro nì stále velice dùle�ité.6

Je zøejmé, �e mo�nosti pøípadné tera-
peutické intervence jsou vzhledem ke
slo�itosti celého procesu obtí�né. Zejména
v�ak jsou vysoce problematické morálnì.
Maximální mo�nost ovlivnit nastartovaný
vývoj máme ve druhé fázi, ale známkou kri-
tického vývoje je existence nepøekonatel-
ného rozporu mezi tím, èím subjekt chce
být, a tím, kým je a co èiní. Ztrátu subjek-
tivní høí�nosti pova�uje J. Klime�7 za znám-
ku zcela alarmujícího vývoje, ale i to je pøí-
li� zjednodu�ující hodnocení. Podstatná je
povaha hlubinných dynamik, které stojí za
motivacemi odpadnutí, jejich zralostní (pro-
gresivní) èi regresní charakter, ale i celko-
vé vnitøní okolnosti - charakter referenèní
skupiny, od ní� se jedinec separuje, pøípad-
nì charakter referenèní skupiny, s ní� se je-
dinec novì identifikuje.
Dramatické apostaze
Na závìr se zmiòme je�tì o jedné, na první
pohled zcela zvlá�tní formì odpadnutí,
o tzv. �dramatické konverzi� (kam také patøí
konverze k ateismu).8 Tu lze popsat jako

MUDr. Prokop Reme� (*1952), absolvent KTF UK, pra-
cuje v Psychiatrické léèebnì Praha-Bohnice jako lékaø
a jako psychoterapeut. Je zakládajícím èlenem Spoleènosti
pro studium sekt a nových nábo�enských smìrù a Spoleè-
nosti pro hagioterapii a pastoraèní medicínu.
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výroky lidí, kteøí onemocnìli tì�kou chorobou, zní:
�Proè se to stalo?� , �Proè právì teï?�, �Proè právì
mnì?�. V�echny tyto otázky vedou k jedinému - k po-
pøení faktu nemoci a následnì ke sta�ení se do izolace.
Následuje období zloby a hnìvu. Toto období je nároèné
zejména pro okolí nemocného popøípadì i pro o�etøu-
jící personál, proto�e èasté výpady vùèi zdravým jsou
pouze zastøenou formou vnitønì pro�ívané �ivotní krize.
Dal�í období je nazýváno smlouvání. V této fázi si pa-
cient uvìdomuje nebo alespoò tu�í dlouhodobost nebo
trvalost své nemoci a zaèíná zva�ovat své individuální
cíle s ohledem na tuto nemoc. Následuje fáze oznaèovaná
jako deprese. Tì�ce nemocný pro�ívá depresi dvojí.
Jedna plyne z utrpìné ztráty, druhá z hrozící ztráty. Pa-
cient se musí vyrovnávat se svým definitivním odcho-
dem ze svìta. Závìreènou fází je akceptace, tedy pøijetí
pravdy a role vá�nì nemocného.

6 Bývalí èlenové se musejí vyrovnat zejména s pìti hlavní-
mi oblastmi problémù, které se pøed nimi novì objevu-
jí: oblastí chování a oblastí erotických vztahù, které ji�
nejsou tak silnì regulovány jako v pùvodní nábo�enské
skupinì, oblastí vyrovnání se s reakcemi a oèekáváními
okolí, které na nì nahlí�í jako na ex-èleny radikální nábo-
�enské komunity, oblastí zvládání novì nabyté nezávis-
losti a s oblastí vycházení s bývalými spolubratry a spolu-
sestrami (J. Klime�, 1996, str.78-79).

7 J. Klime�, 1996, str. 78.
8 P. Øíèan, Psychologie nábo�enství, str. 292.
9 Mentální prezentací Boha je mínìn obraz Boha v lid-

ském nitru, s ním� jediným má subjekt bezprostøední
kontakt. Tento obraz zahrnuje nejen slo�ky vìdomì
hlásané teologie (Bùh je dobrý, láskyplný, milosrdný)
ale i mnoho slo�ek nevìdomých, do kterých se promítá
ve�kerá �ivotní zku�enosti jedince se svìtem a blízkými
lidmi (Bùh je Trestající soudce, lhostejný Úøedník atd).

... a mo�ná je�tì tì��í strach z �poháru hnìvu�
a hrùzy, kterou pøinese.
Oba obrázky na této dvoustranì  z knihy Zjevení,

Watchtower Bible and Tract Society, 1991.
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ODPADLICTVÍA ISLÁM
Na otázce odpadnutí je dobøe vidìt, �e �islámù� je více

Adam Fi�er
Kdy� biologové, fyzikové a chemici chtìjí pøijít na kloub obec-
ným pøírodním zákonitostem, èasto se soustøedí na nìkolik má-
lo pomìrnì speciálních jevù, jejich� rozbor umo�òuje hluboký
vhled do dané problematiky. Pro poznání a pochopení urèitého
nábo�enství mù�e být podobnì velmi u�iteèné studium situa-
ce, kdy se èlovìk uvnitø nebo navenek se svým dosavadním
nábo�enským vyznáním rozchází a opou�tí jej. Tento fenomén
je v pøípadì islámu obzvlá�tì zajímavý, mnohostranný a kon-
troverzní.

ODPADLICTVÍA ISLÁM

t é m a

První odpadlíci
První pøípady odpadnutí od islámu se vy-
skytly u� v poèátcích tohoto nábo�enství,
kdy první muslimové tvoøili nevelkou sek-
tu monoteistù, kteøí v Mekce,1 ba�tì po-
hanství v tehdej�í Arábii, následovali uèení
Muhammada ibn Abdulláha (proroka Mu-
hammada). Jedním z prvních odpadlíkù byl
napø. Abdulláh ibn D�ah�, který se v obavì
pøed pronásledováním kvùli své víøe ze stra-
ny Mekkáncù uchýlil s nìkolika dal�ími
muslimy do Habe�e,2 kde ov�em konver-
toval ke køes�anství.

Epizoda s habe�ským exilem je v�ak za-
jímavá spí�e proto, �e sám prorok Muham-
mad v této dobì málem uvrhnul sebe i mus-
limskou obec do odpadnutí od islámu.
V dobì, kdy první muslimové v Mekce èe-
lili otevøené perzekuci ze strany pohanù, re-
citoval toti� zjevení, které se pozitivnì vy-
jadøovalo o nìkterých oblíbených mekkán-
ských modlách, èím� ponìkud ustoupil
z monoteismu. Napìtí mezi novým nábo-
�enstvím islámu a pohany se tak uvolnilo,
o èem� se dozvìdìli i muslim�tí emigranti
v Habe�i, kteøí se po té vydali na cestu domù
do Mekky.

Muhammad v�ak záhy prohlásil, �e �lo
o ver�e na�eptané satanem,3 zjevení odvo-
lal a recitoval nové striktnì monoteistické
ver�e, èím� se muslimové opìt dostali do
konfliktní pozice vùèi Mekkáncùm. Exu-
lanti se krátce po vylodìní museli vrátit zpìt
a je�tì pár let poèkat. Zpráv o odpadnutí
prvních muslimù jinak není mnoho.

Podstatnì vìt�í vlna odpadlictví zapoèa-
la u� krátce pøed Muhammadovou smrtí
roku 632 n.l. (tedy 22 let po prvním zjevení
a asi 10 let po zaèátku budování islámského

státu v Medínì, tj. asi v roce 10 muslimské-
ho kalendáøe) a kulminovala bìhem vlády
Muhammadova nástupce a prvního chalífy
Abú Bakra. Toto pro islám kritické období
se oznaèuje arabským termínem ridda (tj.
odvrácení se zpìt [od správné Bo�í cesty]).

Tehdy se mno�ství arabských kmenù
odtrhlo od islámského státu, pøièem� vìt�i-
nou tyto kmeny pouze odmítly ústøední vlá-
dì v Medínì odvádìt zakát (nábo�enskou
daò), respektive neuznaly Abú Bakra jako
Muhammadova legitimního nástupce, a ji-
nak pokraèovaly v praktikování islámu. Nì-
které kmeny se naproti tomu chtìly s islá-
mem rozejít a také se v tomto období ob-
jevila øada vlivných a (z hlediska islámu)
fale�ných prorokù. V èásteènì islamizova-
ných kmenech do�lo ke konfliktu mezi
muslimy a pohany, v konfliktu dále figuro-
valy i èistì pohanské kmeny.

Abú Bakrovi se podaøilo vzpouru ra-
zantnì potlaèit, èím� muslimský stát zásad-
nì upevnil svoji pozici v Arábii a také otev-
øel cestu k dal�í expanzi islámu do Persie
a Byzance. Pøes výsledek odpadlických vá-
lek nebyly vztahy mezi muslimskými kme-
ny harmonické. Od vìt�inové muslimské
komunity se pak oddìlili �í�ité.
Trest za odpadnutí podle �arí�y
Islámské právo �arí�a chápe odpadlictví od
islámu za druh nevíry a pokládá jej za za-
kázané (harám). Tento zloèin proti Bohu
se oznaèuje ji� zmínìným arabským termí-
nem ridda nebo s ním významovì shod-
ným irtidád, odpadlík je pak murtadd (ten,
kdo se odvrací).

Odpadlictvím v islámu se rozumí situa-
ce, kdy dospìlá a du�evnì zdravá osoba

muslimského vyznání popøe islám, a to slo-
vem, fyzicky vykonaným skutkem èi ne-
vírou v srdci. Mù�e se projevit rozmanitý-
mi zpùsoby - konverzí k jinému nábo�en-
ství, urá�ením proroka Muhammada, vì-
domým praktikováním zakázaných èinností
apod. Zajímavé je, �e muslim mù�e své ná-
bo�enství zapøít, pokud mu to v dané situa-
ci zachrání �ivot a pokud se ve svém svì-
domí nadále dr�í své víry.

�arí�atská ustanovení byla formulová-
na pøedev�ím na základì textù Koránu
a sunny4  v pìti základních verzích podle
pìti hlavních právních �kol - madhhabù
(ètyøi sunnitské a jedna �iítská). Korán se
k odpadlictví nìkolikrát vyjadøuje, pøièem�
trest za takový èin je v koránských textech
zpravidla zmiòován a� jako posmrtný (utr-
pení v pekle, ve vìèném ohni).5 O pozem-
ských trestech za odpadnutí v�ak výslovnì
mluví sunna, posvátná sbírka tradic kodifi-
kovaných písemnì v podobì hadíthù (vy-
právìní o slovech a èinech proroka Muham-
mada, které pøedstavují pro islámské právo
závazné precedenty). Pozemský trest se
pøíle�itostnì dokládá i ver�i z Koránu.

Podle Encyklopedie islámu je v islám-
ské právní vìdì (fikh) �jednomyslná shoda
v tom, �e odpadlík mu�ského pohlaví musí
být usmrcen, ale jen kdy� je dospìlý, pøíèet-
ný a nejedná pod nátlakem.� 6 Stejný zdroj
uvádí, �e �ena má být podle hanafijské
a �í�itské �koly pouze uvìznìna, dokud opìt
nepøijme islám. Podle ostatních hlavních
�kol má být �ena v takovém pøípadì rovnì�
usmrcena. �í�itská �kola (a nìkteøí dal�í
uèenci) rozli�uje dále mezi muslimem na-
turalizovaným (murtadd milli, konvertita)
a rodilým (murtadd fitri, narozený v mus-
limské rodinì). V prvním pøípadì je odpad-
líkovi dána �ance èinit pokání; pokud tak
uèiní, je mu jeho pøeèin odpu�tìn. V dru-
hém pøípadì je odpadlík popraven, i kdyby
èinil pokání.7  Trest se obvykle vykonával
stìtím hlavy, existují zprávy i o jiných zpù-
sobech popravy. Zøeknutí se islámu má
v rámci �arí�y dal�í záva�né právní dùsled-
ky. Man�elství odpadlíka automaticky za-
niká, jeho majetek je zabaven, nemù�e dìdit
ani odkazovat dìdicùm (zde ov�em existu-
jí jisté rozdíly podle jednotlivých �kol) atd.

Reálnì lze ov�em dnes vynesení trestu
smrti za odpadlictví soudem oèekávat jen
v nìkolika málo muslimských zemích
(Saúdská Arábie, Afgánistán aj.), kde se
�arí�a uplatòuje relativnì dùslednì. Od-
padlíci spí�e mù�ou èelit nejrùznìj�ím úøed-
ním obstrukcím (napø. pokud jde o platnost
jejich man�elství,8 shroma�ïování jejich
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nové nábo�enské obce aj.) a sankcím ze
strany policie, své rodiny, komunity (tyto
sankce nicménì mohou vyústit ve fyzické
útoky, muèení a vra�dy).9 V øadì zemí v�ak
�ijí odpadlíci celkem spokojenì.
Polemika kolem trestu za odpadlictví
Trest smrti pøedepsaný �arí�ou za odpad-
lictví je pomìrnì kontroverzním tématem,
a to zejména ve vztahu èásti muslimského
svìta k Západu, kde takové ustanovení zá-
sadnì odporuje základním lidským právùm.
Je zará�ející, �e konvertity k islámu z jiných
nábo�enství muslimové vítají, ale  odpadlí-
kùm od islámu hrozí potrestání. Na toto
téma se mezi muslimy vede rozsáhlá po-
lemika, které se zde mù�eme dotknout jen
povrchnì. V zásadì lze øíci, �e obhájci trestu
smrti jsou mezi muslimskými uèenci ve vìt-
�inì a �e nemají problém dolo�it své stano-
visko posvátnými texty (hlavnì sunnou).
Problematické je zdùvodnìní trestu tak, aby
bylo srozumitelné pøedev�ím západnímu
èlovìku. Ponìvad� jde ale o postoj tradièní,
plnì potvrzený �arií�atským zákoníkem,
mù�e být taková apologie pouze dogma-
tická (�Tak to prostì je.�).

Ménì tradièní odpùrci trestu smrti mají
naproti tomu nelehký úkol uvést nìjakým
pøesvìdèivým zpùsobem svùj postoj do
souladu se �arí�ou a s texty sunny, které o
takovém trestu výslovnì hovoøí, nebo je za-
vrhnout. Ve vztahu k Západu to tito apolo-
geti mají pochopitelnì zase jednodu��í,
i kdy� rovnì� nejsou úplnì bez problémù.
Obèas se toti� nelze ubránit dojmu, �e pøi
své argumentaci nìkteøí z nich nasazují rù-
�ové brýle sobì i ostatním.

Obhájci mohou napø. konstatovat, �e
islám je mnohem víc ne� nábo�enství v zá-
padním slova smyslu, jde o následování Bo-
�ího zjevení, které zahrnuje nejen osobní
vyznání jednotlivce, ale komplexnì celý
jeho �ivot, jeho rodinu a vùbec celé spole-
èenské i státní uspoøádání. Jestli�e nìkdo

islám opustí, pak to lze pøirovnat k èinu,
který je na Západì oznaèován jako vlasti-
zrada a který je tam trestán smrtí - a islám
se tedy se Západem v podstatì shoduje.
Obèas se také poukazuje na to, �e trest smrti
za odpadnutí od víry je uveden i v �idovské
Tóøe a �e køes�anská církev také upalovala
své heretiky a odpadlíky.

Odpùrci èasto uvádí pøíslu�né hadíthy
do tohoto kontextu: kdy� v dobì Muham-
mada a prvních chalífù nìkdo odpadl od is-
lámu, pøidal se k jeho nepøátelùm a bojoval
proti muslimùm. Vùèi muslimskému státu
se tak dopustil vlastizrady, kterou témìø
v�echna lidská spoleèenství trestají smrtí.
Jestli�e ji tak trestal Muhammad, nejde
o nic výjimeèného. V této apologii panuje
pøesvìdèení, �e pouhé zøeknutí se islámu
je mezi èlovìkem a Alláhem a �e Prorok
jej nijak netrestal. Je zajímavé, �e oba uve-
dené argumenty odpùrcù i obhájcù pou�í-
vají výrazu �vlastizrada�, ov�em ka�dý po-
nìkud jiným zpùsobem a s jiným závìrem.

Dále se vyskytuje argumentace �pouze
Korán�. Ta pracuje pouze s koránskými tex-
ty, sunna se ponìkud pøehlí�í, snad proto,
�e její význam bývá neprávem podceòován
(dokonce i mnoha muslimy). Konstatuje se,
�e Korán nikde výslovnì nehovoøí o tom,
�e by odpadlíci mìli být popraveni, spí�e
mluví o posmrtném trestu; akcentuje se ver�
�Nebudi� �ádného donucování ve víøe.�10
Za zmínku stojí men�inový proud v islá-
mu, který zásadu �pouze Korán� prosazuje
programovì (jakési islámské �sola Scrip-
tura�- pouze Písmo) a sunnu pøijímá jen
tehdy, není-li v rozporu s Koránem.11 Takto
vìøící muslimové mají v zále�itosti kolem
trestu smrti za odpadlictví jeden zásadní
problém - z hlediska vìt�inového islámu
mohou být snadno sami pova�ováni za od-
padlíky...

Existuje je�tì dal�í postoj: ten se jas-
nému vyjádøení k této otázce (pøedev�ím
v dialogu s nemuslimy) vyhýbá.

Pro laika není úplnì lehké se v této po-
lemice vyznat, Korán i sunna obsahují øadu
textù, z nich� lze ledacos odvodit, a jasná
znìní �arí�atského zákoníku nebývají snad-
no dostupná. Muslimský svìt je v této otáz-
ce rozdìlen, celkovì pro�ívá nelehké ob-
dobí plné nejrùznìj�ích konfrontací a ne-
tradièní postoje se obtí�nì zdùvodòují a pro-
sazují. Na polemice o trestu smrti pro od-
padlíky mù�eme vidìt, �e reálnì zdaleka
neexistuje pouze jeden islám a �e si neje-
den muslim vytváøí svùj osobní pomyslný
madhhab.
Odezva na pøípad Abdulrahmána
v Èeské republice
V bøeznu 2006 probìhla médii zpráva
z Afgánistánu o uvìznìní tamního konver-
tity ke køes�anství Abdulrahmána, jeho�
pøíbuzní obvinili z odpadlictví od islámu.
Hrozil mu trest smrti a jeho kauza byla o-
støe sledována celým svìtem, nebo� mìla
být posuzována za nových post-táliban-
ských podmínek (které mají více respekto-
vat lidská práva) a èekalo se, �e jeho vyøe-
�ení se stane významným precedentem.
Rozuzlení pøípadu bylo rozpaèité - Abdul-
rahmán byl prohlá�en za du�evnì chorého,
propu�tìn a odvezen do Itálie, kde dostal
azyl navzdory protestùm nìkterých afgán-
ských pøedstavitelù a veøejnosti.

V internetovém diskusním fóru èeských
muslimek (Islamic Community of Czech
Sisters - ICCS) se v té dobì objevily pøí-
spìvky schvalující trest smrti pro Abdul-
rahmána. Jeden z nich byl obzvlá�tì
jadrný.12 I kdy� s nimi jiné úèastnice po-
lemizovaly, bylo mo�né si na tomto fóru
v pøíslu�né sekci najít nauèný text na téma
trest za odpadlictví, a ten ji� znìl nekom-
promisnì a jednoznaènì.13

Citace �krve�íznivých� pøíspìvkù
z ICCS se brzy objevily jinde na internetu,
a to nejen na webech s kritickým vztahem
k islámu. Mezitím byly na ICCS zveøejnìny
dal�í texty nauèného charakteru hájící právo
na svobodu vyznání v islámu a po nìjaké
dobì byla celá inkriminovaná diskuse sma-
zána. Správkynì ICCS Veronika Matulová
(Imane) se pak v únoru 2007 na svém blo-
gu14  k tomuto internetovému miniskandá-
lu vyjádøila uvedením textù od muslim-
ských autorit, které odmítají trest za zøek-
nutí se islámu - pokud ov�em odpadlík proti
muslimùm nezaène bojovat. Obdobnì se
vyjádøili i dal�í èe�tí muslimové (vyjádøení
je uvedeno v rámeèku na dal�í stranì).

Hadíthy o trestu za odpadlictví
Pravil cIkrima: K Alímu, ké� je s ním Alláh spokojen, byli pøivedeni nìjací heretici
a on je dal upálit. Doneslo se to k Ibn cAbbásovi a on pravil: Kdybych to byl já, nedal
bych je upálit kvùli zákazu prorokovì, ké� mu Alláh po�ehná a dá mu mír: �Nemuète
muèením bo�ím�, nýbr� bych je dal zabít podle výroku Posla Bo�ího, ké� mu Alláh
po�ehná a dá mu mír: �Kdo zmìnil své nábo�enství, toho zabijte!� 1

Vyprávìl cAbduláh: Alláhùv Posel øekl: �Krev muslima, který vyzná, �e nikdo nemá
právo na uctívání kromì Alláha a �e já jsem Jeho Posel, nesmí být prolita mimo tyto
tøi pøípady: odplata za vra�du, �enatá/vdaná osoba, která má nezákonný pohlavní styk,
a jedinec, který se odvrátí od islámu a opustí muslimy.� 2  
1 Sahíh Buchárí, svazek 9, kniha 84, èíslo 57, èesky Pelikán, str. 129.
2 Tamté�, kniha 83, èíslo 17, èesky dostupné napø. na http://groups.msn.com/Islamcz; hadíth se zachoval ve více varian-
tách, nìkteré uvádí v poslední podmínce boj proti muslimùm.
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Milióny muslimù
konvertují ke køes�anství?
V prosinci roku 2000 uvedla televize al-
D�azíra pravidelný poøad �Islámský zákon
a �ivot� na téma christianizace Afriky. Je-
den z hlavních hostù poøadu byl �ejch Ah-
mad al-Katání, prezident instituce vzdìlá-
vající imámy a muslimské kazatele. Pøi�el
s pomìrnì pøekvapivým tvrzením15 - ka�dý
rok údajnì konvertuje v Africe 6 miliónù
muslimù ke køes�anství (tj. cca 16 000 den-
nì). Podle nìj se tak dìje pod vlivem agre-
sivní køes�anské misie, kterou obvinil ze
zneu�ívání nepøíznivých podmínek, v nich�
afriètí muslimové �ijí. Uvedl i nìkolik pøí-
kladù z historie, kdy se køes�ané dopustili
na muslimech násilí nebo urá�ek. Konsta-
toval, �e �situace v Africe je na�e bolest
a my musíme bojovat�, rovnì� vyjádøil
obavu, �e �jednoho dne budeme zastínìni
temnotou, v ní� islám nenajdeme ani v Af-
rice ani jinde.� Zprávu o miliónech odpad-
líkù s jistým zpo�dìním (podzim 2006) pøi-
nesla øada médií a internetových diskusních
fór, zaujala muslimy i kritiky islámu a bý-
valé muslimy, kteøí vyjádøili své nemalé us-
pokojení.

Jaká je skuteènost? Podle Svìtové køes-
�anské encyklopedie16  byl v Africe v letech
1990-2000 celkový prùmìrný roèní poèet
konvertitù ke køes�anství 438 975 (ne v�ich-
ni byli pøed konverzí muslimy). Nutno po-
dotknout, �e statistické údaje z Afriky bu-
dou pravdìpodobnì zatí�eny znaènou chy-
bou, èíslo uvádìné al-Katáním je pøesto
témìø urèitì znaènì nadhodnocené. Ostat-
nì on sám neuvedl zdroj tohoto údaje.

Al-Katáního serióznost a erudici dále
silnì zpochybòují jeho tvrzení, �e prezident

USA Kennedy byl zavra�dìn proto, �e byl
katolík, �e mezi protestanty, katolíky a pra-
voslavnými se neuzavírají smí�ená man�el-
ství aj. Struènì øeèeno - al-Katání prostì su-
gestivnì blufoval. Jeho tvrzení mají nicmé-
nì jistý reálný základ - køes�anství v Afri-
ce skuteènì za�ívá boom, nìkteré køes�an-
ské organizace opravdu do balíèku s hu-
manitární pomocí pøibalují té� Nový zákon
(obraznì i doslova) a øada køes�anských
misionáøù se specializuje na muslimy a pù-
sobí v jejich zemích. Al-Katání v�ak nej-
spí� vùbec nechtìl postihnout rùzné aspekty
pùsobení køes�anù v Africe; jejich napa-
dáním a obviòováním spí�e chtìl u mus-
limù vyvolat pocit spoleèného ohro�ení
a semknout je v obranì pøed nepøítelem.

Faktem je, �e odpadlíci jsou pomìrnì
oblíbenou a snad i úèinnou municí v mediál-
ní válce mezi Západem a muslimy (pøíkla-

dem mù�e být kritika ze strany Západu
v otázce zmínìného trestu smrti). Katání ji
pou�il pomìrnì netradiènì, muslimové toti�
obvykle pøedkládají údaje o zástupech od-
padlíkù v opaèném smìru, tj. konvertitù k
islámu. Podobnì postupují i kritikové islá-
mu - uvádìjí se èísla s rùznou mírou vìro-
hodnosti (údajnì dva milióny muslimù
v Rusku konvertovaly ke køes�anství, v Tu-
recku 35 tis., v Íránu 50 tis., ve Francii 10
tis. apod.17 ). Obì strany uvádìjí sugestivní
osobní pøíbìhy odpadlíkù. Mezi nì bývají
ov�em v statistikách zahrnuti lidé, je� pøed
konverzí k jinému nábo�enství svou víru
nepraktikovali a byli vìøícími jen podle
pùvodu a tradice v dané zemi. Jejich nová
konverze také mù�e být pouze formální
(napø. kvùli sòatku).
Proè opou�tìjí islám
Dostáváme se k mo�ná nejdùle�itìj�ímu
aspektu celé problematiky - k osobnímu
rozmìru. Proè se muslim(ka) rozhodne zøe-
knout se své víry? Tì�ko podat jednodu-
chou odpovìï na tak jednoduchou otázku:
ka�dý èlovìk má svùj osobní pøíbìh a od-
padlíkù je na celém svìtì velmi mnoho.

Urèitou základní pøedstavu mù�eme ale
získat i z èeských médií a u nás dostupné
literatury. V ÈR vy�la v roce 2005 kniha
autora pí�ícího pod pseudonymem Ibn War-
ráq Proè nejsem muslim. Warráq se narodil
v muslimské zemi (pravdìpodobnì v Pákis-
tánu) a byl jako muslim vychován. Svoje
osobní dùvody omezuje na krátké konsta-
tování v pøedmluvì: �Jakmile jsem byl
schopen vlastního úsudku, odvrhl jsem
v�echna nábo�enská dogmata, která se mi
sna�ili vnutit.  Nyní se pova�uji za sekulár-
ního humanistu, který v�echna nábo�enství

Islám odpadlictví netrestá smrtí
Muslimové, podporující trest smrti za odpadlictví, se opírají o vyprávìní, podle nìho�
Prorok prohlásil: �Kdokoli zmìní jeho nábo�enství, popravte jej.� Tento údajný Pro-
rokùv výrok je v�ak chabým podkladem a zdùvodnìním. Jedná se toti� o ojedinìlý
výrok v pøípadì, který se u� neopakoval. (...) Islámský zákon vùbec nestanovuje �ádný
trest za odpadnutí od islámu. V�ichni, co obhajují smrt pro odpadlíka, se ohánìjí slovy
lidí, kteøí odkazují na tento výrok. Ale nikdo nestuduje historii a souvislosti tohoto
výroku a neuva�ují o tom, jestli lidé, kteøí na nìj odkazují, pochopili jeho podstatu
a situaèní souvislosti. (...)  Celé nepochopení významu Prorokových slov se skrývá ve
skuteènosti, �e Prorok byl nejen pøedstavitelem nábo�enství, ale také pøedstavitelem
státu, a proto jeho slova se týkala jak oblastí svìtských, tak i nábo�enských, a je proto
velmi dùle�ité jeho slova studovat, analyzovat, a tak se vyhnout omylùm, jich� se
dopou�tìjí ti, kdo� tvrdí, �e islám pøikazuje smrt pro toho, kdo od nìj odejde. Islám
�ádnou smrt za takový èin nestanovuje, pouze stanovuje trest za vlastizradu a kolabo-
raci v dobì války. (...) Proto my muslimové musíme plnì respektovat 18. èlánek V�e-
obecné deklarace lidských práv (...)

Autory textu jsou Milan Strmiska, Luká� Lho�an, Martin Samson;
celý text je dostupný na www.arabia.pl/czech/content/view/182/16/

Odpadlictví od islámu (ridda)
Kdy� osoba, která dosáhla puberty a je pøíèetná, dobrovolnì odpadne od islámu, zaslou�í
si být zabita. V takovém pøípadì je povinností chalífy (A: nebo jeho zástupce) ho
po�ádat, aby se kál a vrátil se k islámu. Pokud tak uèiní, je to od nìj pøijato, pokud ale
odmítne, je okam�itì zabit.

Pokud je svobodný, nemù�e ho zabít nikdo kromì chalífy nebo jeho zástupce. Pokud
ho zabije nìkdo jiný, je vykonavatel disciplinován (O: za osobování si chalífova priv-
ilegia a zasahování do jeho práv, proto�e jde o jednu z jeho povinností). Není �ádné
od�kodnìní za zabití odpadlíka (O: ani �ádné pokání, proto�e jde o zabití nìkoho, kdo
si zaslou�í zemøít).
Pokud odpadne od islámu a vrátí se nìkolikrát, je to (O: t.j. jeho návrat k islámu, ke
kterému dojde, kdy� vysloví dvì vyznání víry) od nìj pøijato, je ale disciplinován.(...)

Ukázka z dodnes pou�ívaného klasického díla islámské jurisprudence �áfiovského madhabu �Opora
poutníkova a pomùcka pro vìøící� ze 14. století od Ahmada ibn Naqib al-Misrího.

Jeho anglický pøeklad Reliance of the Traveller (1991) je mo�ná  vùbec prvním pøekladem pøíruèky
islámského práva do angliètiny, certifikováným pøední islámskou univerzitou al-Azhar.

Zde uvedená ukázka v èe�tinì (podle anglického znìní) je pøevzata z http://info.pravdaoislamu.cz/
index.php/2007/05/15/. V závorkách jsou novìj�í komentáøe od �áfiovských uèencù.

t é m a
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�(...) Zde je tøeba zdùraznit, �e
tìchto ��ílených muslimù� je
ve vìt�inové muslimské spo-
leènosti minimum. Mají v�ak
neskuteènou moc a ovládají
vìt�inu. (...) Bohu�el ti, kdo
nejsou stoupenci této násilné
ideologie, ale patøí mezi mus-
limské pøedstavitele, nemají odvahu nebo nechtìjí s tìmito
�únosci� bojovat.� Luká� Lho�an, èeský odpadlík od islámu,

Rozhovor Olgy Ryantové s Luká�em Lho�anem,
dostupný na http://www.eurabia.cz/ShowArticle.aspx?ArtId=726

zi první muslimy, do ob-
lasti islámského práva,
ukazuje na vztah mezi
Koránem a sunnou, zasa-
huje do oblasti lidských
práv, mezinábo�enských
vztahù, dotýká se problé-
mu schizmat mezi mus-
limy a v �ir�ích souvis-
lostech nás dokonce pøi-
vádí k aktuálním téma-
tùm mezinárodní politiky.
Polemiky a kontroverze
kolem trestu, pøedepsaného �arí�ou za od-
padlictví, ukazují na odli�ná pochopení
toho, co vlastnì je islám. Také v èeské mus-
limské komunitì odhalují jak umírnìná, tak
radikální stanoviska.

Odpadlictví v islámu mù�e mít øadu po-
dob, výslovné zøeknutí se této víry a tøeba
konverze k jinému nábo�enství je jen jed-
nou z nich, pro tradièního muslima ale vel-
mi tì�ko stravitelná. Islám toti� pokládá za
poslední a nejdokonalej�í zjevení, za svùj
�ivotní rámec, ví, �e odpadlíky èeká po
smrti hrozný vìèný trest� Fakt, �e pøesto
je øada odpadlíkù ��astných, �e má pro svùj
krok dobré dùvody a �e nechtìjí být perze-
kvováni, pøedstavuje jednu z výzev, s ní�
by se mìl muslimský svìt dùstojnì vyrov-
nat. Je i v zájmu v�ech nemuslimù, aby se
mu to podaøilo co nejlépe.        n
Poznámky

1 Tedy je�tì pøed poèátkem muslimského letopoètu (od-
chodem Muhammada z Mekky do Medíny r. 622 n. l.).

2 Zhruba území dne�ní Etiopie.
3 Výraz �satanské ver�e� se ve 20. století objevil v názvu

románu spisovatele Salmana Rushdieho. Kvùli této knize
byl tento muslim obvinìn z hanobení islámu - a tedy
odpadlictví - a odsouzen fatwou íránského ájatolláha
Chomejního k smrti. Po této aféøe Rushdie formálnì kon-
vertoval k islámu, ale pozdìji tuto konverzi oznaèil za
nejvìt�í chybu svého �ivota. V podstatì se tak stal dvoj-
násobným odpadlíkem. Více viz http://en.wikipedia.org/
wiki/Salman_Rushdie.

4 Dal�ími prameny islámského práva jsou metoda analo-
gie èi logiky (qijás) a v�eobecná shoda muslimských
uèencù (id�mác).

5 Napø. Korán 3:90-91, 9:66, 9:73-74.
6 Encyclopaedia of Islam, heslo �murtadd�.
7 RIZVI, str. 10
8 Známá je kauza Nasr Abu Zeida, profesora literatury

v Egyptì, obvinìného v roce 1995 v této zemi z odpad-
lictví poté, co publikoval text o reformách v islámu. Byl
nucen se rozvést a èelil hrozbì fyzického útoku. Soudní
spor nakonec vyhrál, nicménì ode�el do emigrace.

9 V�imnìme si, �e podle pøíruèky Opora poutníkova - Um-
dat as-Salik je zabití odpadlíka øe�eno jen jako pøestu-
pek. O perzekuci muslimù konvertujících ke køes�anství
informuje server http://www.prayer.cz, tématem se pøí-
le�itostnì zabývá blog info.pravdaoislamu.cz.

10 Korán 2:256.
11 Z hlediska vìt�inového islámu pochopitelnì není mys-

litelné, �e by Sunna mohla být v rozporu s Koránem.
Ke �koránskému islámu� má blízko èeský blog http://
aczua.sblog.cz.

12 �Já myslím, �e si zaslou�í, aby byl popraven, je to
v Sha�rii, islámském právu, které se musí dodr�ovat.
Teï mi psal bratr sms, kde se mì na to ptá, zda je
v poøádku, aby byl èlovìk popraven jen kvùli tomu, �e

zmìnil své vyznání, tak nevím, jak mu to mám vysvìtlit,
kdy� není muslim. Poraïte mi!� - originál diskuse byl
odstranìn, citace jsou dostupné na http://www.eurabia.
cz/ShowArticle.aspx?ArtId=240 (èlánek K. Kopecké).

13 �Chvála Alláhu. Trest za odpadnutí od nábo�enství is-
lámu je poprava.� Následuje citát z Koránu a podrobné
zdùvodnìní. Èást tohoto textu byla citována v èasopise
Dingir 9 (1), 2006, str. 30, celý je i nadále dostupný na
ICCS nebo Islamcz.

14 http://imane.sblog.cz/2007/02/11/153
15 Pøeklad poøadu do angliètiny je dostupný na http://www.

formermuslims.com/forum/viewtopic.php?t=972.
16 World Christian Encyclopaedia, sekce World Summary,

str. 13.
17 Údaje z diskusního fóra: http://www.faithfreedom.org/

forum/viewtopic.php?t=26125.
18 Vydala Køes�anská misijní spoleènost, 2005.
19 Vydal Vy�ehrad v roce 2006.
20 http://www.eurabia.cz/ShowArticle.aspx?ArtId=464.
21 Zentralrat der Ex-Muslime, http://www.ex-muslime.de.
22 http://www.apostatesofislam.com/apostates.htm
23 Wikipedia - �List of notable former muslims�.
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pova�uje za sny nemocných lidí - za sny
fale�né - a to prokazatelnì fale�né - a k tomu
zhoubné.� Ve své  knize podrobuje islám
rozsáhlé kritice - probírá texty Koránu, sun-
ny, zabývá se historií, politikou, postavením
�en, vztahem k nemuslimùm atd.

Kniha s výmluvným názvem Odvaha
øíkat Mu Otèe (B. Sheiková a R. H. Schnei-
der)18  je autobiografie pákistánské muslim-
ky, která se po jistém vývoji stane køes�an-
kou a nachází nový, dosud nepoznaný, vøelý
vztah k Bohu. V knize Møí�e v ráji - mus-
limské �eny v Evropì19 pøiná�í M. Frouzová
rozhovor s belgickou senátorkou maroc-
kého pùvodu Mimount Bousaklaovou, pro
ni� byl rozchod s islámem v podstatì roz-
chodem se svazujícími tradicemi vnucova-
nými rodinou, pøijetím západního zpùsobu
�ivota a uchopením svého osudu do vlast-
ních rukou. Server Eurabia.cz v záøí 2006
pøinesl èlánek20  o bývalém palestinském te-
roristovi Walidu Shoebatovi. Ten se nijak
netají svoji nìkdej�í nenávistí vùèi �idùm
a státu Izrael. O�enil se s køes�ankou, po-
kou�el se obrátit ji na islám a vyvrátit jí její
víru; proto zaèal studovat Bibli a posléze
islám zavrhl a dal se pokøtít. Dnes je zapá-
leným køes�anským sionistou. Nemù�eme
opominout také jediného veøejnì známého
èeského odpadlíka Luká�e Lho�ana, publi-
cisty a redaktora mediálního webu Liber-
tas News. Rozhovor s ním pøinesla Èeská
televize v poøadu Kosmopolis a také server
Eurabia.cz. Jako dùvod svého zøeknutí se
islámu uvedl nespokojenost s jednáním
pøedstavitelù islámu v Èesku a kriticky se
vyjádøil k násilí páchanému muslimy. K is-
lámu má i nadále blízko, podle nìkterých
zpráv dokonce zùstal muslimem, jen ji�
nepùsobí v Ústøedí muslimských obcí.

Mno�ství osobních výpovìdí odpadlíkù
lze samozøejmì najít na Internetu, prezen-
tují se i prostøednictvím organizací, jako je
napø. Ústøední rada ex-muslimù v Nìmec-
ku.21 Podle údajù na internetových strán-
kách odpadlíkù od islámu22 se tito odpadlí-
ci stali ze 34% ateisty, ze 20 % køes�any,
z 19 % agnostiky, z 5 % teisty, ze 2% hin-
duisty, ze 2% humanisty a zbývajících 18%
udává rùzná dal�í vyznání (jde v�ak o malý,
nereprezentativní vzorek!). Mezi známé
bývalé muslimy patøí také bosenský re�isér
Emir Kusturica, nizozemská politièka so-
málského pùvodu Ayaan Hirsi Ali a býva-
lý argentinský prezident syrského pùvodu
Carlos Menem.23

Shrnutí a závìr
Téma odpadlictví v islámu nás zavedlo me-

t é m a
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�IVOTV �EDÉ ZÓNÌ
Rozhovor o pomezí mezí èlenstvím a odpadlictvím

Zdenìk Vojtí�ek
Michal M. Malý je svìdek Jehovùv, který se anga�uje ve Spoje-
nectví svìdkù Jehovových za reformu v otázce krve (AJWRB).
Pou�ívá pseudonym, nebo� kvùli postoji Spojenectví vùèi
doktrínì o odmítání krevní transfúze by mu hrozilo vylouèení
z Nábo�enské spoleènosti Svìdkové Jehovovi. O vývoji této
doktríny publikuje èlánky na Internetu i v èasopise Dingir.

�IVOTV �EDÉ ZÓNÌ
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Vnímám vás jako èlovìka, který stojí na
pomezí mezi vírou svìdkù Jehovových
a tzv. odpadnutím. Vidím to správnì?
Svìdkové Jehovovi jsou specifickou orga-
nizací v tom smyslu, �e mezi vnìj�ím svì-
tem a tím, co je uvnitø, existuje velmi vyso-
ká a pevná zeï. V té zdi jsou okénka, jimi�
je mo�no nakukovat, ale ti, kdo jsou uvnitø,
a ti, kdo jsou vnì, nejsou dost dobøe schop-
ni se navzájem pochopit. Na stranì svìdkù
je dùvod v jejich pøedstavì, �e pøed svìtem
kolem se musí chránit. Je samozøejmì prav-
da, �e ve spoleènosti je mnoho �patného,
ale svìdkové tu �patnost vidí úplnì v�ude
a neustále o tìchto �patnostech mluví. In-
formace o svìtì za zdí mají dvojím zpù-
sobem filtrovány: jednak literaturou svìd-
kù, jednak si je filtrují ve své mysli sami.
Jakým zpùsobem?
Pokud jim nìco nezapadá do jejich nauko-
vého systému, který si postupnì osvojili,
a který má dùkladnì propracovanou logiku,
tak to vytìsní. Jsou nauèeni radìji vùbec
neuva�ovat o vìcech, které se jim do ono-
ho systému nehodí.
A na vnìj�í stranì té zdi?
Spoleènost okolo také nevidí, jací svìdko-
vé ve skuteènosti jsou. Svìdkové mají mno-
ho kladných vlastností. Stát se svìdkem je
pro mnoho lidí záchrana. Pøijdou k Bibli,
zaènou �ít slu�nì a mravnì, a to jistì zna-
mená mnoho pozitiv pro jejich �ivot. Okol-
ní spoleènost ale vidí tìmi pomyslnými
okénky spí�e extrémy: to, �e svìdkové od-
mítají transfúze, �e neslaví Vánoce, �e mají
aféru s pedofily, �e stále zvoní na dveøe...
Ale ve skuteènosti jsou v této organizaci
mnohem záludnìj�í a veøejnosti vìt�inou
skryté vìci.

Co máte na mysli?
Extrémní pøípady smrti kvùli odmítnutí
transfúze a podobné vìci se týkají jen malé
èásti lidí. To samozøejmì nesni�uje jejich
záva�nost. Ale záva�né je také pùsobení,
které se týká �ivotù témìø v�ech svìdkù,
napøíklad tlak na to, aby se vzdali dìtí,
vy��ího vzdìlání èi pøátelství s lidmi, kteøí
nejsou svìdky. Takové zcela normální vìci
pak èlovìku nutnì chybí, i kdy� si stokrát
dennì namlouvá, �e je spokojený a ��astný
prùkopník anebo tøeba ��astná man�elka
vysoko postaveného krajského dozorce.
Z tìchto osobních a vlastnì vynucených
obìtí vznikají dlouhodobé konflikty mezi
podvìdomím a vìdomím, mezi tím, co pod-
vìdomí a svìdomí cítí, a mezi nároky, které
jsou na nì kladeny. Navenek se pak takový
konflikt projeví napøíklad rùznými nevy-
svìtlitelnými psychosomatickými obtí�emi.
Organizace mù�e kontrolovat tak osob-
ní volby, jako jsou dìti nebo vzdìlání?
Oficiálnì a prvoplánovì si samozøejmì
organizace svìdkù nìco takového dovolit
nemù�e. Nezákonnì by omezovala osobní
svobodu. Pou�ívaná taktika je jednoduchá
a po desetiletí fungující. Svìdkùm je ne-
ustále zdùrazòováno, �e svìt stojí na pokraji
Armagedonu, po kterém nastane pro svìd-
ky vìèný �ivot v pozemském ráji. Je tedy
pøirozené, �e by mìli ve�keré úsilí vìnovat
kázání a varování lidí pøed tímto koncem
a �e na rození dìtí a dal�í vzdìlávání bu-
dou mít spoustu èasu v novém svìtì. Ji�
v roce 1920 vyhlásil druhý prezident svìd-
kù J. F. Rutherford, �e Armagedon je za
dveømi a �e �milony dnes �ijících nikdy ne-
zemøou�. A tak mnozí svìdkové zemøeli
bezdìtní a jejich celo�ivotní profesí byla
kolportá� publikací spoleènosti Strá�ná vì�.

Moje první otázka se týkala jakéhosi
pomezí. Vy se tedy sna�íte tuto zeï igno-
rovat nebo ta okénka trochu zvìt�ovat.
Ano. Sna�íme se zprostøedkovat vzájem-
nou výmìnu informací na obì strany. Mezi
svìdky jsou lidé, kteøí si uvìdomují, �e svìt
není èernobílý, a �e to, co je za zdí, není
v�e jen �patné. �ijeme v jakési �edé zónì.
Jakmile v�ak je takový svìdek odhalen, je
exkomunikován. Je vyvr�en za onu zeï -
svìdkové pøestanou od nìj poslouchat i to
málo, co nyní poslouchají, a on také pøes-
taneme být tak vnímavý na to, jaká je za
zdí atmosféra.
Je v této �edé zónì hodnì svìdkù?
Svìdkù, kteøí si uvìdomují, �e ne v�echno
je v jejich organizaci v poøádku, je pravdì-
podobnì docela dost. Ale chováme se po-
dobnì, jako to bývalo za komunismu: ho-
voøíme o tom jenom doma nebo mezi nej-
bli��ími. Urèitì takových není vìt�ina svìd-
kù, ale znám mnoho lidí, kteøí u� léta vìdí,
�e nìco mohou øíci v Sále království (tj.
v modlitebnì svìdkù), nìco jenom doma,
a nìco si dokonce mohou jenom myslet. Je
zajímavé, �e nìkteøí jsou i �starými kozá-
ky�, dlouholetí star�í ve sborech. Mnozí
v�ak stále èekají, �e nesprávné vìci, které
v organizaci vidí, vyøe�í Bùh. Nìkteøí si
v�ak uvìdomí svoji osobní odpovìdnost,
a zaènou jednat podle svého svìdomí. To
pak obvykle také znamená, �e ji� dále ne-
chtìjí být pøedstaviteli sborù - star�ími.
Také tento postoj musí pøece po urèité
dobì vést k psychosomatickým potí�ím.
Mezi svìdky je velké mno�ství lidí s psy-
chickými problémy. Mnozí z nich si v�ak
odmítají pøipustit, �e se nestanou ��astnými
tím, �e si o tom budou dennì èíst ve své
literatuøe. A tak nav�tìvují rùzné lékaøe
s rùznými jinými obtí�emi - typický je pro
svìdky �únavový syndrom� a samozøejmì
dal�í nemoci, kde psychika a podvìdomí
hrají výraznou roli: bolesti zad, bolesti hla-
vy, potí�e se spánkem, �aludeèní obtí�e atd.
Základem léèby je odhalit pøíèinu problé-
mu, v tomto pøípadì ji� zmínìného kon-
fliktu mezi podvìdomím a nároky vìdomì
na sebe kladenými. Pokud se pøíèina najde
a pojmenuje, je to první krok k uzdravení.
Týká se rozpor mezi my�leným a vy-
øèeným èasto také doktríny o odmítání
transfúze krve?
To, �e s touto naukou není nìco v poøádku,
si uvìdomuje velké procento svìdkù. Tato
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nauka se toti� neustále mìní, a hranice toho,
co se z krve a jejích frakcí mù�e pøijmout,
se stále roz�iøují. To je urèitì dobøe, ale
poøád se dìjí pøípady, kdy svìdkové obìtu-
jí svùj �ivot kvùli neznalosti toho, co by u�
mohli pøijmout, ani� by tím pøestoupili ak-
tuální verzi této nauky.
Tak�e proto vzniklo Spojenectví svìdkù
Jehovových za reformu v otázce krve.
Ano. Tato skupina vznikla roku 1997 ve
Spojených státech. Jejími zakladateli bylo
8 èlenù výborù pro styk s nemocnicemi.
Tyto výbory jsou jakýmisi nárazníky mezi
nemocnými svìdky a lékaøi, kteøí je o�etøují.
Èlenové výborù mají zprostøedkovat vý-
mìnu informací, ale tím zároveò ji� svojí
prostou pøítomností vykonávají i nátlak na
pacienta, aby vytrval ve svém odmítání
transfúze. A pøímo tlaèí na lékaøe, aby toto
odmítání respektoval. Skupinu èlenù tìch-
to výborù, kteøí tedy mìli velmi osobní zku-
�enosti s aplikací této nauky v nemocnièní
praxi, spojilo poznání, �e tato nauka není
správná. Sepsali prohlá�ení pro ústøedí
svìdkù (tzv. vedoucímu sboru) v Brook-
lynu. Vedoucí sbor o tomto prohlá�ení jed-
nal, ale nijak na nìj bezprostøednì nerea-
goval. Stanovisko této skupinky ov�em
ve�lo díky internetovým stránkám ve zná-
most mezi svìdky ve Spojených státech
a dále ve svìtì. Brooklynské ústøedí na-
konec muselo reagovat, a tak od roku 2000
vycházejí v hlavním èasopise svìdkù - ve
Strá�né vì�i - èlánky, které postupnì roz-
�iøují hranice toho, co je dovoleno. Èlánky
se sice tváøí, jako by v nauce o odmítání
transfúze zùstalo v�echno pøi starém, ale ve
skuteènosti pomalu dovolují svìdkùm pøi-
jímat stále více krevních frakcí.
Ve vìt�inì naléhavých situací je tøeba
transfundovat celou krev, nejen nìjaké
frakce. Netýkají se tedy drobné posuny
v nauce jen velmi malého poètu pøípadù?
Plná krev se pou�ívá v dne�ní dobì výji-
meènì - ménì ne� v desetinì procenta pøí-
padù. Transfúzní stanice krev zpracovávají

a rozdìlují na jednotlivé slo�ky (frakce).
Máte ale pravdu, �e ani uvolnìná politika
vùèi krvi neøe�í vìt�inu pøípadù. Nejèastìji
pou�ívané frakce - erytrocyty a plazma -
jsou u svìdkù stále na seznamu nepøijatel-
ných slo�ek. Velký pokrok se v�ak dìje
v pou�ití hemoglobinu, co� je frakce krve
pøená�ející kyslík. Pou�ívá se hovìzí he-
moglobin, a zatím se zdá, �e jeho podávání
je nejen úèinné, ale hlavnì bezpeèné. Je
samozøejmì paradoxní, �e pøípravek vyro-
bený z kravské krve je (na�tìstí!) pro svìd-
ky akceptovatelný. Jeho zavedení do bì�-
ného pou�ití v urgentní medicínì by vyøe�i-
lo zbyteèná úmrtí kvùli náhlým krevním
ztrátám napø. pøi nehodách.
Proè lidé ze Spojenectví svìdkù Jehovo-
vých za reformu v otázce krve zùstávají
v anonymitì na �svìdkovské� stranì zdi?
Nebylo by snaz�í (a i poctivìj�í), kdyby
na nauky o odmítání transfúze pouka-
zovali otevøenì z druhé strany barikády?
Myslím, �e pohnutky k tomu jsou dvojí. Na
jedné stranì Spojenectví chce zprostøedko-
vat nezávislé informace pøedev�ím svìd-
kùm, a kdybychom organizaci opustili
(anebo vy�li z anonymity a nechali se vy-
louèit), svìdkové by nás pøestali poslouchat,
proto�e bychom byli za zdí. Je úplnì nìco
jiného, kdy� si svìdek pøeète na internetu
informace od jiného svìdka, ne� kdyby mu
úplnì stejné informace chtìl poskytnout
lékaø nebo bývalý svìdek. V tìchto pøípa-
dech by fungovalo ono èernobílé vidìní,
které by tyto informace prostì vytìsnilo.
Na�e Spojenectví naopak mù�e jednotlivé-
mu svìdkovi ukázat, �e není sám se svými
obavami z této nauky a �e i jiní svìdkové
uva�ují podobnì jako on. Díky tomu, �e mu
to øíká bratr nebo sestra, mù�e svìdek zaèít
uva�ovat.
A ten druhý motiv, proè Spojenectví
zùstává v �edé zónì?
Tím je to, �e od svìdkù se velmi tì�ce od-
chází. Od svìdkù nelze jednodu�e odejít do
nìjaké jiné církve nebo zùstat bez církve.
Pro v�echny svìdky, a zvlá�tì pro ty, kdo
mezi svìdky vyrùstali, znamená odchod to-
tální sociální izolaci a nìkdy i velmi tì�kou
ekonomickou a emocionální ztrátu. Pøíbuz-
ní a pøátelé z øad svìdkù (a mnohdy to jsou
jediní pøíbuzní èi jediní pøátelé, které od-
padlík doposud mìl) ukonèí ze dne na den
s odpadlíkem jakýkoli kontakt. Podle uèení
svìdkù Jehovových není mo�né s odpad-
líkem mluvit ani mu tøeba podat ruku, ani�
by sám svìdek za to nebyl vylouèen a sám

se nestal stejným odpadlíkem. Pokud se od-
padlíkem stane nìkdo, kdo mezi svìdky �il
tøeba ètyøicet let a za tu dobu obìtoval své
víøe vzdìlání, zamìstnání nebo rodinu, má
to ohromnì tì�ké.
Není tedy divu, �e o svých pochybnos-
tech svìdkové radìji veøejnì nemluví,
anebo si na nì dokonce zakazují myslet.
Ano. Navíc zbylí svìdkové si musí odchod
svého bratra nebo své sestry nìjak vysvìtlit.
Od svìdkù by pøece �ádný zbo�ný a mravný
èlovìk nemohl odejít, tak�e se odpadlíkùm
pøipisují nejrùznìj�í poklesky, aby jejich
odchod byl snáze vysvìtlitelný. Odpadlík
pak má na sobì i náklad pomluv a obvinìní,
jim� ani nemù�e èelit. Nemù�e nic vysvìtlit,
proto�e ho nikdo z jeho blízkých a milých,
kteøí mezi svìdky zùstali, nechce ani sly�et.
Proto tedy uva�ujete o poradenské prá-
ci pro ty, kdo spoleènost svìdkù Jeho-
vových opustili. Jak si tu práci pøedsta-
vujete? S èím byste jim mohl pomoci?
To by bylo na dal�í rozhovor� Zatím
v plenkách je projekt Rozcestí, který má po-
moci se zorientovat tìm, kteøí pro�li zku�e-
ností v totalitnì vedené organizaci typu
svìdkù èi jiné podobné. Mluvili jsme o psy-
chosomatických potí�ích mezi èleny orga-
nizace, a proto bude potøeba kromì laických
dobrovolníkù navázat spolupráci i s od-
borníky z oblasti psychologie a psychiatrie.
Znalost zcela specifické svìdkovské podo-
by �církevního práva� zase mù�e pomoci
napøíklad ve sporech o dìti, v pøípadech
zneu�ívání apod.
Pokud má spoleènost svìdkù Jehovových
tak totalitní rysy, mù�ete vùbec vìøit v re-
formu? Je reforma v otázce krve vùbec
pøedstavitelná?
Vìøím, �e pøedstavitelná je. Od roku 1923
svìdkové 30 let zakazovali oèkování (napø.
proti ne�tovicím), a dìlali to se stejnou ve-
hemencí jako nyní se zákazem transfúzí.
Tato nauka byla v padesátých letech mi-
nulého století odvolána a zapomenuta. To
je historický precedens pro tvrzení, �e stej-
ným zpùsobem mù�e dojít u svìdkù k opu�-
tìní nauky o krvi. Ale i kdyby ne, pokud
by byl díky na�í èinnosti zachránìn jeden
èlovìk, jeden jediný �ivot, má to smysl.
Dìkuji za rozhovor.

n
Internetové adresy
Spojenectví svìdkù Jehovových za reformu
v otázce krve - èeská skupina:
http://www.krev.info.
Rozcestí: http://www.rozcesti.org.

Ztráta nadìje na vìèný �ivot brání v od-
padnutí od organizace.
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Pape�ovo
rozhodnutí
nìkteøí vítají,
jiní vyslovují
své obavy,
mezi nimi i �idé

Pape� Benedikt XVI. vydal 7. èervence
2007 rozhodnutí o udìlení generálního in-
dultu (tedy v�eobecného povolení) slou�it
bohoslu�by podle ritu, který platil pøed re-
formou uvedenou po II. vatikánském kon-
cilu, tedy tzv. tridentskou m�i v latinském
jazyce. Rozhodnutí se setkalo se smí�ený-
mi reakcemi. Znepokojení vyjadøuji liberál-
nìj�í skupiny obávájící se návratu pøed kon-
cilní reformy, které církev více otevøely mo-
derní dobì a spolupráci s jinými církvemi.
Radost projevují tradicionalisté, kteøí o zno-
vuobnovení staré liturgie dlouho usilovali.
�Tradièní m�e je pravým drahokamem dì-
dictví církve a Svatý otec uèinil ten nejdùle-
�itìj�í krok smìrem k tomu, aby byl dostup-
ný více vìøícím,� øekl Michael Dunnigan,
pøedseda americké poboèky organizace
Una voce, která si jako svùj cíl stanovila
právì prosazení mo�nosti svobodného pøís-
tupu k tradièní liturgii.

Uspokojení vyjádøili i pøedstavitelé
Knì�ského bratrstva sv. Pia X., které krát-
ce po II. vatikánském koncilu zalo�il arci-
biskup Marcel Lefebvre právì proto, aby
vzdoroval reformám vèetnì té liturgické.
V roce 1988 byl pape�em Janem Pavlem
II. exkomunikován. Podle Knì�ského
bratrstva jde o významný krok k mo�nému
usmíøení.

Svùj ohlas pape�ovo rozhodnutí na�lo i
mimo katolickou církev. Výrazné znepoko-
jení projevily nìkteré �idovské organizace.
Abraham Foxman z americké Ligy proti
hanobení (ADL) vyslovil své politování nad
tím, �e se do �ivota církve vrací i velko-
páteèní pøímluvy, pøi kterých se katoliètí
vìøící modlí za obrácení zaslepených �idù.
Foxman oznaèil latinsky proná�ená slova

za urá�livá. V rozhodnutí vidí nebezpeèí
podpory proti�idovských nálad v katolické
církvi, které poslední koncil pomohl uti�it.
Pro úpravu velkopáteèních pøímluv tak, aby
nikoho neurá�ely, se vyslovili i nìkteøí bis-
kupové, napø. francouzský kardinál Jean-
Pierre Ricard.

Celkovì se v�ak neoèekává, �e o slou-
�ení tradièní liturgie bude masový zájem.

Podle studie
si Nìmci více vá�í
dalajlamy
ne� pape�e

Podle studie, kterou si nechal vypracovat
nìmecký èasopis Der Spiegel, který její
výsledky zveøejnil 14. èervence, mají Nìm-
ci více v oblibì tibetského dalajlamu ne�
svého rodáka pape�e Benedikta XVI. Po-
mìr odpovìdí na otázku, kdo je pro nì vzo-
rem k následování, byl 44 ku 42 % ve pro-
spìch pøedstavitele buddhismu. Ten je po-
dle studie oblíbený pøedev�ím u mlad�ích
a vzdìlanìj�ích respondentù. Mezi otázka-
mi byla ta, která znìla: �Které nábo�enství
je nejmírumilovnìj�í?� Nejvíce (43%) dotá-
zaných zmínilo buddhismus, dále pak køes-
�anství (41%), islám mìl pouze jednopro-
centní �úspì�nost�.

Na výsledku studie se odrazilo negativní
pøijetí vatikánského dokumentu �Odpovì-
di na otázky týkající se nìkterých aspektù
nauky o církvi� mezi protestanty. Doku-
ment Kongregace pro nauku víry z 10. 7.
2007 odpovídá na otázky týkající se vzta-
hu øímskokatolické církve k jiným køes�an-
ským konfesím. Protestantským církvím
dokument vyèítá, �e nezachovaly apo�tol-
skou posloupnost, a nemohou být tedy na-
zývány církvemi ve vlastním slova smys-
lu.

Naopak pozitivní pohled na dalajlamu
v Nìmecku souvisel s pøípravami na jeho
náv�tìvu v této zemi.

Raëliáni hledají
dal�í konvertity
v Japonsku

Ve mìstì Narita v Japonsku se 13. 8. shro-
má�dily tisíce lidí, aby se seznámily s uèe-
ním kontroverzní nábo�enské skupiny,
která vyznává mimozemský pùvod �ivota
na na�í planetì. Akce je souèástí kampanì,
která má za cíl roz�íøit základnu hnutí
v Zemi vycházejícího slunce. Skupina pù-
vodem z Francie na sebe upoutala pozor-
nost poté, co v roce 2002 oznámila naklo-
nování prvního èlovìka. Nikdy v�ak pro to
nepodala �ádné dùkazy. Podle vyjádøení
Hideakiho Nukamury, mluvèího japonské
poboèky hnutí, se asi 600 stoupencù vèet-
nì nových èlenù zúèastnilo týdenního se-
mináøe konaného v jednom hotelu v Naritì
nedaleko Tokya. Plánovaná úèast vùdce
hnutí pøezdívaného Raël (Claude Vorilhon)
se ze zdravotních dùvodù neuskuteènila.
Tento bývalý sportovní novináø zalo�il hnu-
tí v sedmdesátých letech minulého století
údajnì poté, co mu mimozem��ané pro-
zradili, �e na zemi pøinesli �ivot oni. Raëliá-
ni jako své poslání mají zdokonalování èlo-
vìka. Podle jejich údajù se k nim hlásí po
celém svìtì asi 50 tis. lidí, z toho 10 tis.
v Asii, pøedev�ím právì v Japonsku (6 tis.).
Japonsko je tak po domácí Francii zemí
s nejvìt�ím poètem stoupencù tohoto UFO-
nábo�enství. Vedoucí japonské poboèky

�Omnipotens sempiterne Deus, qui Judæos etiam a tua misericordia non repellis:
exaudi preces nostras, quas pro illius populi obcæcatione deferimus; ut, agnita veri-
tatis tuæ luce, quæ Christus est, a suis tenebris eruantur. Per eumdem Dominum nos-
trum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti,
Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.�
�V�emohoucí, vìèný Bo�e, jen� ani �idy ze svého milosrdenství nevyluèuje�, vysly�
prosby na�e, je� za zaslepený onen národ pøedná�íme, aby uznali svìtlo tvé pravdy,
jím� je Kristus, a ze svých temnot vytr�eni byli. Skrze tého� Pána na�eho Je�í�e Kris-
ta, který s Tebou �ije a kraluje v jednotì Ducha svatého na vìky vìkù.�

Z pøímluv na Velký pátek podle misálu z roku 1962.

�Odpovìdi na otázky
týkající se nìkterých aspektù
nauky o církvi�
se setkaly s odmítavými reakcemi i u nás.
�Obávám se, �e nový vatikánský doku-
ment ne��astným zpùsobem zasahuje do
ekumenického procesu, pùsobí bolest
a prohlubuje rozdìlení,� uvedl dnes pro
Èeskou tiskovou kanceláø Pavel Èerný,
pøedseda èeské Ekumenické rady církví.
�Podle na�eho pohledu je církev tam, kde
se zvìstuje Bo�í slovo a kde jsou øádnì
vysluhovány Kristem ustanovené sváto-
sti.�

Synodní rada Èeskobratrské církve
evangelické vydala prohlá�ení, v nìm�
konstatuje, �e �díky své reformaèní tradi-
ci nemusí diskutovat o tom, kde se usku-
teèòuje církev Kristova, proto�e vìøíme
na základì biblického svìdectví i histo-
rických dosvìdèení, �e o tom rozhoduje
Bo�í lid jen okrajovì - první a poslední
slovo pøíslu�í Je�í�i Kristu.�
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Michio Ito to vysvìtluje tím, �e pro mnohé
Japonce je pøita�livý vìdecký a technický
rozmìr tohoto hnutí.

Èína trvá
na jmenování
�ijících Buddhù

Ve snaze zvý�it svou kontrolu nad tibet-
ským buddhismem potvrdila komunistická
Èína 3. srpna svùj nárok uznávat vtìlení
lamù (tulkù), tedy instituce, která tvoøí páteø
duchovenstva tohoto nábo�enství. V�ech-
na budoucí vtìlení �musejí mít schválení
vlády�, sdìlila tisková agentura citující sdì-
lení èínského Státního úøadu pro nábo�en-
ské zále�itosti. V oficiální zprávì dále sto-
jí, �e výbìr inkarnací nesmí být ovlivnìn
�ádnou skupinou èi jednotlivcem ze zahra-
nièí, co� je zjevná nará�ka na souèasného
dalajlamu, který roku 1959 emigroval do
Indie. Èína v roce 1995 odmítla dalajla-
movo potvrzení Tenzina Ketonga Èhokjie
Òjamy (*1989) jako panèhenlamy, chlapce
a jeho rodinu od té doby dr�í na neznámém
místì a na jeho místo jmenovala jiného
chlapce.

Na pohøbu
kardinála
znìly �idovské
modlitby

10. srpna se v katedrále Notre Dame v Paøí�i
konal pohøeb kardinála Jean-Marie Lusti-
gera, emeritního paøí�ského arcibiskupa,
který zesnul 5. 8. ve vìku 80 let. V èele
paøí�ské arcidiecéze stál 24 let (do roku
2005). Pozoruhodná na pohøebním obøadu
tohoto katolického biskupa byla úèast pro-
minentních pøedstavitelù francouzské �i-

dovské komunity a proná�ení
smuteèní modlitby kadi�.

Kardinál Lustiger se na-
rodil v roce 1926 polským �i-
dovským emigrantùm ve Fran-
cii. Jeho matka zahynula pøi
holocaustu. �idovské nábo-
�enství nepraktikoval a ve 14
letech konvertoval ke katolic-
ké církvi. V�dy v�ak zdùraz-
òoval, �e si uchoval svou �i-
dovskou identitu a usiloval
o pøátelské vztahy se �idy jak
v osobním �ivotì, tak v �ivotì
celé církve. Pohøbu se zúèast-

nil také prezident N. Sarkozy. Sarkozyho
babièka byla �idovka, ale sám byl vycho-
ván jako katolík.

Sám Lustiger si pøál, aby pøi jeho po-
høebním obøadu jeho �idov�tí pøíbuzní pro-
nesli své tradièní modlitby. Podle rabína
Joele Rotha z �idovského teologického se-
mináøe v New Yorku,odborníka na �idov-
ské právo, je �vysoce neobvyklé�, aby smu-
teèní kadi� znìl na pohøbu nìkoho, kdo
odstoupil od �idovství. �Je dùle�ité zdùraz-
nit, �e není mo�né být �idem a katolíkem
souèasnì,� prohlásil Roth.

Mexický knìz
zabil svého syna,
aby mu nebránil
v kariéøe

V Mexiku byl 9. srpna odsouzen knìz Da-
goberto Valle Arriaga k 55 letùm vìzení za
vra�du svého osmiletého syna. Otec Arria-
ga tajil existenci svého syna a bál se, aby ji
neodhalili jeho nadøízení. Proto dítì pøed
dvìma lety unesl a zabil. K èinu se pøiznal.

Poèet
polygamních
mormonských
fundamentalistù
mírnì klesá

Podle Anne Wildeové, která se dlouhodo-
bì vìnuje mormonským církvím oddìle-
ným od hlavního proudu tohoto americké-
ho nábo�enství (tedy Církve Je�í�e Krista
Svatých posledních dnù), klesá poèet pøís-
lu�níkù tzv. fundamentalistických skupin,
které zachovávají praxi �plurálního man-
�elství�. Podle závìrù jejího posledního
�etøení, které pronesla na sympoziu o mor-

monských skupinách, které se konalo po-
èátkem srpna v Salt Lake City, je mo�né
jejich poèet odhadovat na 37 tisíc. Jde
ov�em skuteènì jen o odhad, proto�e tyto
skupiny mnohdy nevedou �ádné záznamy
o poètu svých èlenù. Wildeová ke svému
èíslu pøi�la na základì nepøímých ukaza-
telù, jako je napø. prodej knih, a díky svým
blízkým kontaktùm se stávajícími i býva-
lými èleny.

Podle dal�ího odborníka Newella Brin-
ghursta existuje asi 80 èinných skupin, které
se hlásí k odkazu Josepha Smitha, zakla-
datele mormonismu. Jde pøedev�ím o ty,
které praktikují polygamii, je� byla z poli-
tických dùvodù v hlavním proudu církve
odmítnuta v roce 1890. Pùsobí pøedev�ím
v Utahu a v pøilehlých státech, dále pak
v Kanadì a Mexiku.

Nejproblematiètìj�í skupina, nazývaná
Fundamentalistická církev Je�í�e Krista
Svatých posledních dní, autoritativnì vede-
ná mu�em pøezdívaným Strýèek Jeffs má
podle Wildeové 8 tisíc èlenù, co� má být
o dva tisíce ménì ne� pøed dvìma lety. Nì-
kteøí z tìch, co tuto skupinu opustili, se pøi-
dali k jiným oddìleným skupinám.

MalaJSIE BRÁNÍ
VZNIKU KOSTELA
HOMOSEXUÁLÙ

13. srpna prohlásil ministr malajsijské vlá-
dy, �e ta zabrání vybudování kostela, který
má být urèený pro homosexuály. S plánem
vybudovat do roku 2010 toto duchovní cen-
trum pøi�el homosexuální pastor Ouyang
Wen Feng, ordinovaný v USA. Ministr ces-
tovního ruchu Adnan Tengku Mansor sdì-
lil, �e Malajsie si chce uchovat charakter
�na rodinu orientované� turistické destina-
ce. �Nechceme být vykreslováni jako Bang-
kok èi jiná mìsta této ligy,� prohlásil mini-
str s odkazem na sexuální prùmysl thaj-
ského hlavního mìsta. �Chceme být multi-
kulturní zemí lidí, kteøí jsou dobrými, vyni-
kajícími pøíslu�níky svých nábo�enství.�
Homosexualita je v této pøevá�nì muslim-
ské zemi postihnutelná v rámci zákonù za-
kazujících sodomii. Proti plánu se hlasitì
postavili také nìkteøí malajsij�tí køes�ané.
Ouyang se nenechal odradit a vyzval èleny
svého sboru, který èítá asi 80 vìøících vèet-
nì jeho partnera, aby pøi veøejné nedìlní
bohoslu�bì �obnovili víru a oslavili svou
sexualitu�.   n

Podle http://www.wwrn.org
vybral, pøelo�il a zkrátil Milo� Mrázek.

Raël na propagaèním snímku, oti�tìném v Encyklo-
pedii nových nábo�enství (Kni�ní klub, 2006).
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Tajemství
léèivého zvuku.
Koncertní turné
Tomá�e Pfeiffera

Známý èeský biotronický léèitel Tomá�
Pfeiffer roz�íøil spektrum svých aktivit o hu-
dební produkci. U� pøed nìkolika lety pod
jeho zá�titou vy�el hudební nosiè se sklad-
bami, které byly inspirovány jednotlivými
znameními zvìrokruhu. Tehdy ov�em do
projektu pøispìl pouze namluvením nìko-
lika �manter�. Nyní v�ak sám aktivnì vy-
stupuje v sérii koncertù v deseti rùzných
mìstech ÈR pod názvem Tajemství léèi-
vého zvuku. Rozeznívá zde nástroj, který
sám oznaèuje jako Vodnáøský zvon. Objevil
ho prý pøi svých cestách �ve vysokých ho-
rách� a rozpoznal jeho významnou duchov-
ní sílu. Údajnì byl vyroben pøed mnoha
staletími v Tibetu slitím sedmi kovù, které
reprezentují jednotlivé �planety� klasické
astrologie. Fakticky jde o variantu tzv. ti-
betské mísy, která se po naplnìní vodou
rozezvuèí tøením svých okrajù. Vznikají tak
alikvotní tóny, které podle Pfeiffera pùsobí
léèivou silou, ale zároveò jsou schopny
svou vibrací v èlovìku aktivovat skryté du-
chovní síly.

První koncert probìhl v Brnì v sále
Besedního domu 27. kvìtna. Po zaplacení
vstupného ve vý�i 150 Kè si zájemci bìhem
zhruba hodinového koncertu vyslechli asi
pìt skladeb, které byly doprovázeny obra-
zovou projekcí horských a kosmických
scenérií i detailními zábìry hry na nástroj.
V mluvených vstupech mezi jednotlivými
skladbami hovoøil Pfeiffer o nástroji a jeho
úèincích. Na svých pøedná�kách vystupuje
Pfeiffer jako velmi schopný øeèník, z nìho�
dùstojnost a serióznost vyzaøuje ka�dým
pórem. Nezaujatý pozorovatel se proto jen
obtí�nì bránil mírnému úsmìvu pøi pohledu
na tohoto léèitele v ponìkud nezvyklé roli
netradièního hudebníka.

Na závìr koncertu si náv�tìvníci mohli
jít postupnì v men�ích skupinkách Vodnáø-
ský zvon zblízka prohlédnout. Pøi odchodu
si té� bylo mo�né v pøedsálí zakoupit kon-
certní produkci také na CD a DVD nosièích.
Urèitý sklon k vìt�í komercionalizaci Pfeif-
ferových aktivit lze pozorovat i na jeho in-
ternetových stránkách, kde je mo�né si tyto
zvukové a obrazové nosièe v novì zøízeném
�e-obchodì� objednat i spolu s dal�ími
knihami a videokazetami. Bude jistì zají-
mavé sledovat, kam se aktivity Tomá�e
Pfeiffera budou ubírat pøí�tì.                  n
Robert Bezdìk
Tato rubrika je urèena i pøíspìvkùm, které nemusejí vyjadøovat stanovisko redakce.

Karmapa
Thaje Dord�e
v Praze
v subjektivním
pohledu

Ve dnech 16. a 17. èervna 2007 byl pøí-
tomen v Praze s bohatým programem Thaje
Dord�e uznávaný v uskupení, je� nejèastìji
samo oznaèuje jako Buddhismus diaman-
tové cesty, za 17. karmapu, tj. nejvy��ího
pøedstavitele vìtve tibetského buddhismu
zvané Karma Kagjü, a s ním dal�í veøejnì
známý reprezentant této linie dánský lama
Ole Nydhal. Èeská vìtev tohoto uskupení
získala nìkolik dní pøedtím registraci po-
dle zákona è. 3 / 2002 pod oficiálním náz-
vem Buddhismus diamantové cesty linie
Karma Kagjü. Program sestával z pøedná-
�ek karmapy a Ole Nydhala pro veøejnost
a z nedìlního odpoledního rituálu iniciace
pro ty, kdo se ji� døíve pøipravili pøijetím
útoèi�tì v buddhistickém smyslu. Na v�ech-
ny èásti programu byla pozvána média
a hosté.

Nutno uznat, �e tak velké setkání vy-
�aduje velký prostor, tentokrát �lo o T-Mo-
bile arénu v areálu pra�ského Výstavi�tì.
Pøesto je v�ak diskutabilní souhrnné vstup-
né na celou akci pro obyèejné smrtelníky
ve vý�i Kè 1 350.- a vstupné na jednotlivé
akce od Kè 200.- do 700.- Pøipus�me i to,
�e k tibetské tradici patøí dárek zasvìcova-
teli, ale ten bylo mo�no navíc ke vstupné-
mu vìnovat nejen symbolicky vyhozením
hrsti rý�e do vzduchu, ale pøi závìreèném
osobním po�ehnání i v podobì penìz v o-
bálce. Potkal jsem v tìch dnech nìkolik lidí
s upøímným zájmem o úèast, kteøí si prostì
náv�tìvu celého programu nemohli dovolit.

V impozantním iniciaèním shromá�dìní
o asi 1600 aktivních úèastnících zaznívaly
výzvy kromì èe�tiny i v maïar�tinì a nìm-
èinì, k zaslechnutí byla i pol�tina. K vel-
kému shromá�dìní patøí urèitý poèáteèní
neklid, v dobì, kdy nìkolik mnichù doplòu-
je pøed pøíjezdem karmapy z hotelu detail-
ní rituální vybavení. Na pódiu je neustále
plno lidí, kteøí tam mají co dìlat, nebo se to
aspoò domnívají. Mísí se tam Tibe�ané
i domácí. Lehké pobavení, ale i politování
nad úpadkem vyjadøovacích schopností
vyvolává zpráva èeského mluvèího, �e na
minulém setkání nìkdo nechal nìjaké své
vìci a �e je karmapa poblesoval (pravdìpo-
dobnì svérázná odvozenina od anglického
to bless - �ehnat) a �e jsou k vyzvednutí.
Pøíjemné na této milé epizodì je to, �e ani
v tak velkých davech se zapomenutým
vìcem nic zlého nepøihodí. Mírný potlesk
èásti pøítomných vyvolalo sdìlení, �e je
pøítomen primátor hlavního mìsta Prahy
Pavel Bém.

Do neklidného shromá�dìní se prolo-
milo posvátno, kdy� nìkdo zaèal do mikro-
fonu pøedøíkávat mantru v sanskrtu, a tisíci-
hlavý dav se postupnì zklidnil a pøipojil:
Om benzasato samaja, manupalaja, ben-
zasato tenopa� Mnohokrát se zopakovala
stoslabièná mantra. A� na pár neukáznì-
ných nadále pobíhajících s vysílaèkami
v rukou, udìlujících pokyny, pøená�ejících
pøedmìty a signalizující gesty na dálku vý-
voj situace se shromá�dìní zklidnilo a uved-
lo do spoleèného klidného rytmu. Podle
tradice má tato mantra oèistnou funkci. Re-
citace mantry je na pokyn jednoho z mu-
�ù v civilu s vysílaèkou náhle pøeru�ena,
v�ichni uctivì povstali a Thaje Dord�e pøi-
vítaný troubením dvou mnichù se usazuje
na trùnu nad hlavami pøítomných, tech-

17. karmapa Thaje Dord�e.         Foto: Klára Kazelleová.
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nicky vybavený, aby byl nejen dobøe vidi-
telný, ale i sly�itelný. Dobrou angliètinou
v�echny vítá a provádí jednotlivými kroky
rituálu proná�eného v tibet�tinì .

Propracovaný rituál kolem sympatické-
ho ètyøiadvcacetiletého lehce se usmíva-
jícího mu�e vyjadøuje archaickou zku�enost
posvátna koncentrovaného v osobì, ale i de-
centní buddhistický odstup. Obøad není pøí-
li� zemitý, leccos v nìm bylo zjednodu�e-
ného a abstrahovaného. Má doprovázet
mysl na prvních krocích k soucítìní a mou-
drosti. Jsme ochotni na chvíli zapomenout,
�e sedmnáctý karmapa není jeden. �e la-
mové regenti se po odchodu 16. karmapy
Rangd�unga Rigpe Dord�e (1924-1981)
neshodli, ve kterém ze dvou pretendentù
karmapovské èerné koruny skuteènì zno-
vu pøi�el. Jeho stoupenci a stoupenci Orgje-
na Trinle Dord�e (*1985) prostøednictvím
publikací nejen ostøe polemizovali, napø.
Tomek Lehnert o druhé stranì sporu pod
názvem Darebáci v rouchách (Brno: Spo-
leènost diamantové cesty, 2000), ale obèas
docházelo i k fyzickému násilí.

Po jedenácti iniciacích, které mìly po-
dobu �ehnání rùznými symbolickými pøed-
mìty celému shromá�dìní konèil obøad tím,
�e se vyvoøila po celé sportovní hale obrov-
ská nìkolikrát zatoèená fronta lidí krok za
krokem pøicházejících ke karmapovi pro
osobní po�ehnání, jeho� hlavní èástí bylo
to, �e karmapa se dotkl vázou s nektarem
èela. Výzvy, aby dav pustil dopøedu staré
lidi a invalidy byly podle mého pozorování
marné. Ka�dý stál o poblesování, ale málo-
kdo tomu chtìl vìnovat více èasu, ne� je
nezbytnì nutné. Karmapa ostatnì v jednom
z výkladù upozornil, �e tato iniciace není
osvícením, �e jde jen o krok k ní. Domní-
vám se, �e nejosvícenìj�í se dostali na øadu
poslední.

Mùj spoleèník, vyznáním køes�an, èlo-
vìk s odvá�ným a otevøeným srdcem ne-
zapomenul na �ádný ze sporných bodù, ale
vyznal mi, kdy� jsme odcházeli, �e �to
s ním nìco udìlalo�. Mù�eme èerpat z ne-
disponovatelných hlubin, kde se lidské set-
kává s tím, èemu v na�i kultuøe øíkáme
bo�ské, navzdory lidské slabosti svých sou-
putníkù, ale i tìch, kteøí nás vedou, ba i tìch,
kteøí nám mají symbolizovat dosa�ený cíl.

n
Ivan O. �tampach

pilotova
Smrt

Ken Ogger, jeden z nejuzná-
vanìj�ích scientologù ve Svo-
bodné zónì, byl 29. kvìtna
2007 nalezen v bazénu svého
domu v Los Angeles mrtvý
s betonovým blokem pøipev-
nìným k nohám. Objevila se
i zpráva o spoutaných rukou,
ta v�ak nebyla potvrzena.
�ádné dal�í stopy ani dopis na rozlouèe-
nou nalezeny nebyly. Po provedení soudní
pitvy oznaèila losangeleská policie událost
za sebevra�du.

Svobodná zóna je souhrnný název pro
nejrùznìj�í organizace praktikující scien-
tologii nebo nìkterou z odvozených metod
mimo vliv Scientologické církve. Zaèátek
Svobodné zóny je spjat s reorganizací
Scientologické církve po Hubbardovì od-
chodu do ústraní a s dobrovolným èi nedo-
brovolným odchodem mnoha scientologù
z církve. Jeden z nich, Bill Robertson, vy-
tvoøil pojmenování Svobodná zóna a v Ev-
ropì nastartoval systém tzv. Rons orgù.

U nás by se do Svobodné zóny dala za-
øadit u� dlouho pùsobící skupina kolem Ing.
Dragomireckého; on sám se v�ak ke Svo-
bodné zónì nehlásí. V posledních letech se
nìkolik èeských scientologù pøidalo k Rons
orgu, v Praze existuje i poboèka jiné orga-
nizace Svobodné zóny jménem ICAUSE
(zatím pouze pro anglicky mluvící).

Ogger (* 24. ledna 1949) se stal scien-
tologem v roce 1965. Byl svìdkem vývoje
scientologického uèení bìhem let a nezøíd-
ka s duchem zmìn nesouhlasil. Postupnì
dospìl k názoru, �e Hubbard svùj výzkum
nestihl dokonèit, a od druhé poloviny 80.
let se pustil do vlastního bádání.

V roce 1997 se Ogger Svobodné zónì
pøedstavil jako �The Pilot�, a to zveøejnì-
ním knihy �Super Scio� v internetové dis-
kusní skupinì alt.clearing.technology. V ní
shrnul výsledky svého výzkumu. Koncem
tého� roku pøidal dal�í knihu, ji� nazval
�Self Clearing�. První kniha obsahovala do-
datek s doporuèeními, jak církevní orga-
nizace reformovat. Ogger také zaèal pravi-
delnì pøispívat do internetových diskusí.
V anonymitì zùstával proto, aby mohl pod-
nìcovat reformu Scientologické církve ze-
vnitø.

Tìmito kroky a svým jemným pøístu-
pem si ve Svobodné zónì získal velkou
popularitu. Av�ak kvùli skuteènosti, �e
Oggerova identita byla jeho tehdej�í �enou

vyzrazena, se v prosinci 1999
dostal do velkých potí�í s cír-
kví a byl z ní exkomunikován.
Vznesl také obvinìní, �e se
Scientologická církev proti
nìmu v té dobì dopustila násil-
ných akcí. To ale nebyl scho-
pen dokázat. Z jeho 14 reform-
ních po�adavkù nebylo dodnes
vyhovìno ani jedinému.

V následujících letech trpìl
zdravotními obtí�emi a v ústra-

ní se zotavoval. 20. kvìtna 2007 se opìt jako
Pilot vrátil do diskusních skupin a oznámil
návrat ke svým døívìj�ím aktivitám. Záro-
veò zveøejnil nìkolik diskusních pøíspìvkù,
jejich� obsah byl pro Scientologickou cír-
kev velmi nepøíjemný. O devìt dnù pozdìji
byl nalezen mrtev.

Okolnosti Oggerovy smrti vyvolaly spe-
kulace o mo�né úèasti Scientologické círk-
ve. Po dvou mìsících ale vy�ly najevo jeho
obrovské dluhy, které pro nìj mohly být
motivem k sebevra�dì. Svou lítost nad Pi-
lotovým odchodem a uznání za jeho práci
vyjádøilo mnoho pøíslu�níkù Svobodné
zóny z celého svìta.

Pilotovu domovskou stránku lze nalézt
na http://www.freezoneearth.org/pilot/
index.htm, více o Svobodné zónì na http:/
/en.wikipedia.org/wiki/Free_Zone (obojí
v angliètinì).   n

Vít Profant

Bratøi
dostali
spoleèný vzor

Skotské tartany jsou ji� po staletí u�ívány
coby identifikaèní symbol skotských klanù.
Ka�dé rodinì nále�í charakteristický vzor,
nad jeho� specifièností i výluèným právem
daného klanu na jeho no�ení bdí zvlá�tní
dozorèí orgán ve skotském Perthshire.

My�lenka jednotné svìtové rodiny není
cizí ani hnutí svobodných zednáøù, a tak
pøed tøemi lety - roku 2004 - zadala a spon-
zorovala vytvoøení zvlá�tního zednáøského
vzoru Veliká ló�e státu Utah v USA. Návrh
vytvoøila mezinárodnì známá tkadlena
Anna Carroll Gilmourová, která se specia-
lizuje právì na skotské tartany. Ta jej také
pøedlo�ila do Perthshiru ke Scottish Tartans
Authority k registraci. Jedineènost vzoru
byla potvrzena a byl mu udìlen registraèní
certifikát. V Edinburghu se poté pøíslu�ná
látka zaèala vyrábìt.

Ken Ogger.
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Hudba a víra
na dvou letních
festivalech

Pøed dvìma lety jsme vezli stopaøe vrace-
jící se z festivalu Reggae Ethnic Session
v �ízníkovì, kteøí popisovali sobotní vy-
stoupení Macka B + The Royal Roots +
Mad Professor jako ohromnou rastafarián-
skou pùlnoèní m�i. Letos jsme festival
v �ízníkovì nav�tívili zároveò s tøetím roè-
níkem køes�anského Freakfestu v Èerve-
ném Kostelci. Zajímalo nás, jak se prolíná
hudba s nábo�enstvím na tìchto festivalech.
Náv�tìvníkùm festivalù jsme se pøedstavi-
li tak, �e chceme o akci napsat èlánek do
Dingiru, èasopisu pro souèasnou nábo�en-
skou scénu, a ptali jsme se, proè sem pøije-
li, co od toho oèekávají.

Freakfest
v Èerveném Kostelci
Poøadatelem tohoto festivalu
(www.freakfest.cz) je ji� tøetím
rokem obèanské sdru�ení Jesus-
freaks z Hradce Králové, které
se sna�í �netradièními zpùsoby
oslovit mladé lidi tradièními
hodnotami køes�anství�.

Ètyødenní festival se ode-
hrává v kempu na bøehu rybní-
ka Brodský. Na hlavní scénì se
støídají køes�anské skupiny
z ÈR, Nìmecka, Slovenska,
Polska i USA, hudební styly za-
hrnují alternativní rock, ska-
punk, gothicmetal, post punk,
emo indie, punk gridcore, me-
tal, psychedelický hardcore atd.
Artstage je vìnována divadlùm,

recitálùm rùzných muzikantù a pùlnoèním
m�ím (chvály, slovo a liturgie s veèeøí Pá-
nì), dále probíhají semináøe a workshopy
(vegetariánství a jiná politická zamy�lení,
zakládání komunit v postmoderním svì-
tì...), filmové projekce. Souèástí festivalu
je i vojenský stan oznaèený jako kaple
(bìhem na�í náv�tìvy v nìm spaly dívky
z Minnesoty netu�ící, �e jde o kapli) a shop-
ping centrum nabízející cool trika, mikiny,
cédéèka, placky nebo potítka (s neotøelými
nápisy jako napø. Je�í� za tebe zemøel, vole).

Postupnì nabýváme dojmu, �e to je akce
�køes�ané sami sobì� - ka�dý se tu nìjak
úèastní, dìlá nìco pro druhé, repliky smì-
rem k publiku jsou v duchu svìdectví, sdí-
lení. Lidé hodnì komunikují s herci a hu-
debníky, vycházejí vstøíc jejich zámìrùm,

podporují je, hodnotí v�dy pozitivnì. Na-
pøíklad Kreatívné �túdio Prielom zaèíná
obsáhlým vysvìtlením smyslu scének -
v první �ide o to, ako sa zbavi� zahanbe-
nia�, druhá je uvedena detailním svìdec-
tvím hlavní hereèky o tom, jak byla nevy-
léèitelnì nemocná, odumírala ji nervová
soustava, a pak byla zázraènì uzdravena,
kdy� byl v Bratislavì Steve Ryder, a její
vize z dìtství, �e bude baletka, byla Je�í�em
Kristem vzkøí�ena. Svìdectví je kvitováno
potleskem. Následuje krátká scénka údajnì
parodující balet a dlouhá diskuze o tom, jak
Bùh uzdravuje a promìòuje na�e �ivoty.

Hudba stejnì jako divadlo jsou na tom-
to festivalu vyu�ívány spí�e jako neotøelé
formy pro �íøení køes�anské zvìsti ne� jako
autonomní sféry produkující smysl. Vìt�i-
na shlédnutých pøedstavení byla pøed i po
vystoupení autory vysvìtlena a obecenstvo
pozváno k diskusi. Náv�tìvníky Freakfes-
tu byli pøevá�nì mladí lidé z rùzných evan-
gelických sborù a denominací (Jednota
bratrská, Církev bratrská, Køes�anské spo-
leèenství, spoleèenství Godarchy). Takto
homogenní obecenstvo zde spí�e stvrzova-
lo svou køes�anskou identitu netradièními
zpùsoby.
Reggae Ethnic Session v �ízníkovì
Podle webových stránek festivalu (http://
www.reggaefestival.cz/a/index.shtml) má
být tento festival konaný ji� po osmé alter-
nativou k �mega rock akcím�. Na první po-
hled v�ak rozdíl není velký: desítky stano-
vých hospod a barù, dlouhé øady toi toi toa-
let, cisterny s pitnou vodou, náramky ozna-
èující platící náv�tìvníky, veliké parkovi�tì
a stanové mìsteèko. Jak procházíme areá-
lem od vchodu k hlavnímu pódiu, støídají
se opékaèi steakù a buøtù, plnìných paprik
èi èínských nudlí s prodavaèi typicky festi-
valové bi�uterie (v�e hand made - kamínky,
korálky, drátky, malùvky...), módy (èepice,
batiky, sárí, trièka, suknì, �átky, tibetské
a rastafariánské vlajky...), kuøáckého náèiní
(fajfèièky, dýmèièky, krabièky, èilamy, drti-
èe palièek, vodní dýmky...), pìstitelských
potøeb (hnojiva, �árovky, vìtráky, skøínì,
manuály, spínaèe, odvìtrávání...). V ka�-
dém stánku je pøítomný alespoò jeden Bob
Marley. Nad festivalovou loukou vlaje ru-
do-�luto-zelený prapor a na náramcích sto-
jí: �V �izníkovì jako na Jamajce�.

Hudba tu zní rùznorodá - v jednom sta-
nu se nepøetr�itì bubnuje, vedle je náklaïák
se systémem a nìkolika svíjejícími se tech-
naøi, ve stanových hospodách hraje repro-
dukovaná v�ehochu�, svou scénu mají dj-

Aby nedo�lo k omylu, je tøeba je�tì po-
dotknout, �e i kdy� je zednáøský tartanový
vzor certifikován pro celé zednáøstvo, ne-
jedná se o �ádnou novou �zednáøskou uni-
formu�. Smoking a typická zednáøská zá-
stìra je i nadále rituálním úborem. Skotský
kilt v pøíslu�né barvì je mínìn coby dobro-
volná forma spoleèenského obleku: má-li
tedy kterýkoli zednáø na svìtì v tomto
ustrojení zálibu, mù�e si je do spoleènosti
(do divadla, na promoci, atp.) obléci, ani�
by tím poru�oval �copyright� nìkterého tra-
dièního klanu.

Barvy zednáøského tartanu byly vybrá-
ny tak, aby zrcadlily základní symboliku
svobodného zednáøství. Hlavní podklad je
modrý a pøedstavuje nebeskou klenbu,
jako� i první tøi tzv. modré stupnì zed-
náøství. Dal�í významnou barvou vzoru je
purpurová, která symbolizuje skotský ritus,

yorkský ritus apod. Èervený køí�ek, který
vzor jakoby protíná, je také dùle�itou
souèástí zednáøské symboliky. Zbývající
barvy (bílá, zelená, zlatá�) zastupují i jiné
zednáøské organizace, jako jsou napø. Eas-
tern Star èi hnutí Shriners.

�Jako skotský tartan reprezentuje jed-
nu rodinu po celém svìtì, tak i v�eobecný
zednáøský tartan pøedstavuje rodinu svo-
bodných zednáøù a její zámìr udìlat svìt
lep�ím místem pro �ivot,� èteme na inter-
netových stránkách Veliké ló�e státu Utah
(http://www.utahgrandlodge.org).

n

Jan Su�er

Na internetových stránkách Veliké ló�e státu Utah
nese tato fotografie název �V�eobecný zednáøský
tartan v akci�.
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Rodová �kola
na Slovensku

Ministerstvo �kolství SR zaøadilo s platností
od 1. záøí 2007 do sítì �kol soukromé osmi-
leté gymnázium v Hnilèíku u Spi�ské Nové
Vsi. Je zalo�eno na pedagogických princi-
pech ruského (údajného) akademika Mi-
chaila Petrovièe �èetinina (*1944). Do jeho
�koly v Tekose (v Krasnodarské oblasti) bu-
dou sloven�tí �áci ka�doroènì jezdit na nì-
kolikatýdenní pobyt. Oslavné èlánky o �èe-
rinovi a tekoské �kole vy�ly také u nás (na-
pø. v Uèitelských listech) a re�isér Viliam
Poltikoviè natoèil o rodové �kole film.

Rodová �kola je souèástí hnutí Anasta-
sia, dnes u� pomìrnì roz�íøeného v Rusku
a dal�ích zemích slovanského Východu, ale
i v nìkolika západních státech. Základem
tohoto hnutí je série osmi knih ruského spi-
sovatele Vladimíra Megreho (*1950) �Zvo-
nící cedry Ruska�
(èesky vy�ly od roku
2000 v�echny). Meg-
re tvrdí, �e se v sibiø-
ské tajze kdysi setkal
s krásnou (a snad té�
nesmrtelnou) �enou
Anastasií, která teï
prostøednictvím jeho
knih sdìluje kosmic-
ké zákonitosti a �ivotní pravdy. Horliví ète-
náøi tìchto knih, u nás od roku 2004 orga-
nizováni v obèanském sdru�ením Zemì, se
setkávají a vzájemnì podporují v tvoøivosti,
pozitivním pøístupu k �ivotu a v touze pro-
mìnit lidstvo. Jedním z nejvíce diskutova-
ných cílù je vytváøení ekologických �rodo-
vých osad�. Celým hnutím jemnì prostu-
puje esoterická spiritualita, která je patrnì
nejblí�e uèení ruského malíøe a duchovního
uèitele Nikolaje Konstantinovièe Rericha
(Röricha, 1874-1947). Rerich zalo�il ve 20.
letech 20. století na pøedpokladech H. P.
Blavatské a její Theosofické spoleènosti
nábo�enské hnutí Agni jóga.

Hnutí Anastasia je atraktivní pro esote-
ricky ladìné lidi (nejvíce patrnì pro stou-
pence idejí hnutí Nového vìku), ale je otáz-
ka, zda v jeho pøípadì mù�eme skuteènì
hovoøit o nábo�enském spoleèenství - nábo-
�enství je v nìm pøítomno spí�e implicitnì
a nábo�enský rozmìr hnutí je málo pøizná-
ván a diskutován. Tak málo, �e chybìl - po-
kud je nám známo - i v diskusi o postavení
první slovenské rodové �koly.

n
Zdenìk Vojtí�ek
Více o hnutí Anasatsia: http://www.anastasia.cz.
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ové. Na hlavním pódiu lze sly�et reggae,
ska, latin fever, world music, ale i hip hop
a rap. Podle diskuze na webových stránkách
festivalu právì toto roz�íøení hudební pale-
ty nìkteré náv�tìvníky spí�e zklamalo - rap
a hip hop podle nich na �izníkovskou Jamaj-
ku vná�ejí �Babylon�, tedy chaos svìta,
a naru�ují atmosféru �one love� vyznavaèù
roots reggae. Mnozí �Jamajèani� se v�ak
anga�ovanosti ve svìtì neobávají - napøík-
lad ústecká kapela Uragán Andrew - Reg-
gae orthodox øe�í ve svých písních témata
jako války o zdroje pøírodního bohatství,
potøeba celosvìtové solidarity, zkáza pla-
nety, odstranìní rasových pøedsudkù, pro-
stor pro existenci subkultur, rastafariánství
jako subkultura, legalizace pìstování mari-
huany aj. Po skonèení jejich vystoupení je
aplaus tak velký, �e moderátor trefený ke-
límkem s pivem rezignuje a nechává kape-
lu pøidat.

Je v�ak znaènì sporné, zda by se dalo
rastafariánství pova�ovat za nábo�enskou
dimenzi tohoto festivalu. Jestli�e je vùbec
zmiòováno, pak velmi mlhavì. Typická
byla odpovìï asi dvacetiletého mladíka
z Èeské Lípy: pøijel sem kvùli reggae, tedy

kvùli hudbì a rastafariánství. A co to pro
tebe znamená? No to se mne ptá ka�dý, já
u� nevím, jak odpovídat. Pohoda a klid mezi
lidma.

V �izníkovì tedy mù�e být hudba (a ta-
nec a popíjení a pokuøování se spoustou dal-
�ích dreadatých �Jamajèanù�) nábo�en-
ským èi kvazinábo�enským zá�itkem sama
o sobì. Správné reggae má prý takový
�sound�, �e vede èlovìka k existenciálním
otázkám, k Bohu, k chápání a �ití principu
�one love�. Festival tedy mù�e, ale také
vùbec nemusí být pro�íván jako nìco, co
se dotýká duchovní sféry.

Oproti tomu Freakfest je naprosto ex-
plicitnì nábo�enskou akcí, v�e je zde pod-
øízeno jasnému nábo�enskému obsahu. Na
Reggae Ethnic Session se vejdou praktiku-
jící rastafariáni (i kdy� ti s výhradami),
osobní hledaèi a synkretisti v�eho druhu
i naprostí neznabozi. Na Freakfest zapad-
nou jen køes�ané, a to jen jistého evange-
likálního druhu. Vypovídají o tom také poè-
ty náv�tìvníkù - nìkolik tisíc versus nìko-
lik set.

n
Barbora Spalová, Karel Spal

V této kapli se na Freakfestu mù�ete nechat pokøtít.

Na �izníkovské Jamajce vládne �one love�.   Obì fotografie: Barbora a Karel Spalovi.

Bájná Anastasia.
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Pochopit
my�lení a øeè
teroristù

Mark Juergensmeyer, Teror v mysli Bo�í.
Globální vzestup nábo�enského násilí, prv-
ní vydání 2000, pøepracované 2003, z nì-
ho pøelo�il Tomá� Suchomel, CDK, Brno
2007, 384 stran, 349,- Kè.
Kdy� jsem se letos po letech dostal znovu
k èetbì hlavního díla amerického sociologa
Marka Juergensmeyera (tentokrát v èeském
pøekladu), mnohokrát jsem si vzpomnìl na
setkání s ním na jeho mateøské Kaliforn-
ské univerzitì v Santa Barbaøe. O nábo�en-
ství a násilí mluvil s takovým vhledem,
porozumìním a zápalem, �e jsme mu my -
mezinárodní Fulbrightovi studenti - brzy
a docela snadno odpustili, �e na na�e pøed-
ná�ky pøi�el nepøipravený. Jeho osobní
zájem a schopnost porozumìní, které jsme
tak obdivovali, jsou vysvìtleny v pøedmlu-
vì (sám se toti� anga�oval v nábo�ensky
motivovaných hnutích za obèanská práva
a proti válce) a doslova prostupují celou
knihu. Èiní z ní jedineènou èetbu - výbornì
odbornì podlo�enou a zároveò strhující
a velmi inspirativní.

Kniha je po úvodní kapitole rozdìlena
na dvì hlavní èásti. V první se Juergens-
meyer zabývá teroristickými akcemi, které
motivovalo pìt svìtových nábo�enství:
køes�anství, judaismus, islám, sikhismus
a buddhismus. Hlavním materiálem tìchto
pìti kapitol jsou rozhovory s lidmi, kteøí se
násilných akcí sami úèastnili nebo je ales-
poò schvalují. Ti vytváøejí to, co Juergens-
meyer nazývá �kultury násilí�. Vysvìtluje,
z jakých koøenù tyto kultury vyrostly, jak
souvisejí se svou �ir�í nábo�enskou komu-
nitou, jaké vùèi ní mají postavení a jakým
zpùsobem získávají pro své násilné akce
ospravedlnìní v nábo�enství.

Druhá èást, pøíznaènì nazvaná �Logi-
ka nábo�enského násilí�, na popsaných
pøíkladech ukazuje, �e teroristické èiny jsou
pøedev�ím dramatickými sdì-
leními, která mají svùj vlastní
symbolický jazyk. Tato sdìlení
jsou urèena �iroké vlastní nábo-
�enské komunitì (mají ji �pro-
budit� a radikalizovat), tìm,
kdo jsou chápáni jako její ne-
pøátelé (mají upoutat jejich po-
zornost a zastra�it je), i tìm, kdo
se na �kultuøe násilí� podílejí
(mají je oslavit a povzbudit).
�V této knize,� øíká autor v po-

slední kapitole (str. 272), �jsme
si v�ímali, jakou moc má nábo-
�enství ve veøejném �ivotì nìk-
terých konktrétních oblastí po
celém svìtì. Sledovali jsme, jak
nábo�enské ideje a pøevládající
pocit pøíslu�nosti k nìjakému
nábo�enskému spoleèenství pro-
stupují kultury násilí, z nich� po-
sléze vyvstává terorismus, jak
nábo�enské drama získává vý-
sadní postavení pøi inscenování
teroru, jak se v nábo�enských
ideologiích postupnì prosazují
obrazy muèednictví, satanizace
nepøítele a kosmické války, a ko-
neènì, jak se v�echny tyto obra-
zy a ideje stávají prostøedky so-
ciálního zmocnìní i cestou k o-
sobní hrdosti a politické legiti-
mizaci.�

Autorova snaha o porozumìní, osobní
anga�ovanost a tak trochu �ivelnost má
pochopitelnì také své nevýhody. V knize,
která pojednává o terorismu, chybí jeho
definice a snad bychom v knize s takovým
tématem také oèekávali úvahu nad tím, co
odli�uje nábo�enský terorismus od nenábo-
�enského. Kniha pùsobí zvlá�tì v první èás-
ti trochu nepøehlednì: nejedná se o ucele-
ný a systematický výklad, ale o uvedení
nìkolika pøípadù nábo�ensky ospravedl-
nìného násilí v rùzných kontextech. Kri-
térium výbìru popisovaných teroristických
akcí ov�em není uvedeno, a tak vedle sebe
stojí pøípady, které se nám zdají svými
motivy pøece jen dost vzdáleny, napø. útok
na newyorské obchodní centrum, spácha-
ný muslimskými radikály, a útok na tokij-
ské metro, který provedlo buddhistické
hnutí Óm �inrikjó. V detailech se urèitá ne-
systematiènost projevuje napø. v pojednání
o násilí, motivovaném sikhismem: mnoho-
krát se hovoøí o vládní operaci Modrá hvìz-
da, ne� je koneènì na str. 132 vysvìtleno,
o jakou operaci se jedná.

Takových detailù by samozøejmì bylo
mo�né nalézt více. Stejnì by
bylo mo�né úvést, �e Juergens-
meyer není jediný ani první,
kdo vedl rozhovory s tìmi, kdo
podporují a nábo�ensky ospra-
vedlòují násilí. Ani jeho teorie
nejsou v�dy originální (po-
známkový aparát je ov�em pøi-
praven velmi svìdomitì a bib-
liografie je skvìlá) a dnes u�
mo�ná nìco neplatí úplnì pøes-
nì tak, jak se to zdálo pøed ro-

kem 2000, kdy Juergensmeyerovo dílo vy-
�lo poprvé (dnes je napø. více ne� tehdy
zøetelné, �e zdaleka ne v�ichni teroristé jsou
spoleèensky marginalizováni). Ale ú�asné
na této knize je to, jak autor dal v�echno
dohromady tak, aby ka�dému ètenáøi po-
mohl pochopit terorismus, a tak mu vlast-
nì otevøít oèi pro významnou èást souèasné
spoleèenské diskuse.

A je velmi sympatické, �e autor svou
osobní, anga�ovanou tváø odvá�nì ukazu-
je a� do poslední stránky. Na ní pøichází
s pozoruhodnou vizí (str. 308): podle nìj je
zapotøebí, aby nábo�enství �bylo zmíròo-
váno racionalitou a smyslem pro fair play,
je� obèanské spoleènosti odkázaly hodnoty
osvícenství. Nábo�enské násilí ... neskonèí,
... dokud se v nábo�enské vá�nivosti ne-
prosadí urèitá umírnìnost a dokud se na
druhé stranì nábo�enství nedostane potvr-
zení, kterým bude nìjaká podoba obecnìj-
�ího pøijetí duchovních a mravních hodnot
ve veøejném �ivotì.�

V èeském vydání se kniha celkem do-
bøe ète: pøekladateli se v podstatì daøilo
vyhýbat se tì�ko srozumitelným, dlouhým
souvìtím. Pøeklad je peèlivý a� na nìkteré
nábo�enské výrazy (napø. gurdwara, foa,
Zainteresovaní køes�ané), které se v èe�tinì
ji� bì�nì u�ívají v lep�ích podobách (guru-
dvára, phowa, Znepokojení køes�ané).
Druhé anglické vydání je o�iveno fotogra-
fickou pøílohou - v èeském vydání ale pøílo-
ha bohu�el chybí. Stejnì je ale výborné, �e
nakladatelství CDK tuto knihu v èeském
pøekladu vydalo.   n

Zdenìk Vojtí�ek

Reverend Paul Hill (vlevo), odsouzený za vra�du
�potratového� lékaøe a jeho doprovodu v roce 1994,
a reverend Mike Bray (uprostøed), odsouzený roku
1985 za útoky na sedm interrupèních zaøízení -
køes�ané, kteøí se z nábo�enských dùvodù dopustili
teroristických èinù. Celý text na plakátu, který je
na snímku z roku 1993, zní: �Je �patné u�ít násilí,
aby byly zastaveny vra�dy nevinných dìtí?�

Foto z obrazové pøílohy 2. anglického vydání.
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sociologie
nových
nábo�enských
hnutí

David Václavík: Sociologie nových nábo-
�enských hnutí, Malvern a Masarykova
univerzita, Brno 2007, 150 stran, 220,- Kè.
Pøed nìkolika mìsíci vy�la odborná studie
Davida Václavíka Sociologie nových nábo-
�enských hnutí. Autor podrobnì sleduje
dìjiny a nejdùle�itìj�í pøedstavitele tohoto
odvìtví specializované religionistiky resp.
sociologie nábo�enství. Zamìøuje se zejmé-
na na jednotlivé typy klasifikací nových ná-
bo�enských hnutí (dále NNH) a upozoròu-
je na jejich èasto nereflektované ideové
pøedpoklady. Podrobnì analyzuje klasické
i nejnovìj�í zpùsoby konceptualizace NNH.

Vedle nejstar�ích typologických rámcù
sociologie NNH (Weber, Troeltsch, Nie-
buhr) a jejich nejdùle�itìj�ích modifikací
a transformací (Yinger, Stark a Bainbridge,
Wilson) vìnuje pozornost pøedev�ím alter-
nativnímu typologickému rozvrhu elemen-
tárních forem nového nábo�enského �ivota
v podání R. Wallise. V následující kapitole
Václavík pøedstavuje silné i slabé stránky
klasifikace NNH, zalo�ené na jejich (hypo-
tetickém) pùvodu. Václavíkùv kritický roz-
hovor s jednotlivými sociologickými pøís-
tupy k NNH ústí v jeho vlastní pøíspìvek
do sledované diskuse. V kritické návaznosti
na typologický model W. Swatose Václavík
navrhuje integrovaný model typologie
NNH, vycházející ze dvou základních kri-
térií (která je ov�em tøeba rozli�ovat): z rela-
tivního stupnì sociální konformity a z rela-
tivního stupnì kulturní integrace. Aplikací
tìchto dvou kritérií vznikají ètyøi základní
typy èi kategorie NNH, které Václavík
v závìru své knihy blí�e vysvìtluje a doklá-
dá konkrétními pøíklady.

Václavíkovy deklarované cíle jsou sym-
patické a slibné: chce poskytnout �jakousi
genealogickou archeologii nìkterých po-
jmù, s nimi� se pøi studiu NNH mù�eme
setkat� (s. 6), a nabízí �dal�í z pøíspìvkù
k diskusi na téma sociologicky zalo�ených
klasifikací nových nábo�enských skupin�
(s. 132). Nutno øíci, �e oba cíle autor pøe-
svìdèivì splnil. Jeho práce je skvìlým pøí-
spìvkem k metodologické reflexi sociolo-
gie nábo�enství (a pota�mo religionisti-
ky).Václavíkova genealogická archeologie
klíèových pojmù, teoretických rámcù a me-
todických pøedpokladù jednotlivých kon-
ceptualizací NNH je opravdu vynikající

analýzou úskalí a problémù, na které nará�í
vìda o nábo�enství, není-li dostateènì po-
zorná a kritická k vlastním východiskùm
èi nechá-li se osedlat církevními èi spole-
èenskými zájmy. Dìjiny odborného studia
NNH se doslova hem�í nepøiznanými hod-
notovými soudy jednotlivých badatelù. A�
pøíli� èasto nedokázali religionisté odolat
spoleèenské èi církevní objednávce, která
spoèívala v pau�ální diskreditaci, démo-
nizaci èi skandalizaci v�ech nových skupin
a útvarù na nábo�enské scénì. V tom má
zajisté Václavík pravdu a jeho hlas je tøeba
sly�et.

Také jeho vlastní typologický návrh je
tøeba ocenit. Nespokojil se s pøevyprávìním
pohnutých dìjin sociologie NNH, ale sám
na základì rozhovoru s ostatními pøichází
s tvùrèí inovací. Jen si musím postesknout,
�e v monografii chybí podrobnìj�í pøípa-
dové studie, které by sledované teoretické
koncepce dolo�ily na konkrétních exem-
pláøích. Václavíkovy empirické údaje a pøí-
klady jsou spí�e lakonické a mají pøedev�ím
ilustrativní funkci.

Václavík napsal kvalitní odbornou prá-
ci, o to více mì pøekvapuje a mrzí, �e jazy-
ková úroveò této knihy opravdu není do-
brá. Koncovky na mnoha místech neodpo-
vídají gramatickému tvarosloví a postavení
slov ve vìtì (pád, èíslo, rod, osoba, shoda
podmìtu s pøísudkem, atd.), pravopis vel-
kých a malých písmen kolísá (Bùh, bùh,
Duch svatý, duch svatý), objevují se po-
nìkud ne��astné, èi pøímo zavádìjící pøe-
klepy (nomotetické místo monotetické - s.
118, sionismus (!) místo sikhismus - s.116
atd.), dále pomìrnì èetné pravopisné chy-
by v pøepisu cizích slov (napøíklad Chalan-
ge místo Challenge - s. 8, Routladge místo
Routledge - s. 8, Greaca místo Graeca - s.
30, Tumpet místo Trumpet - s. 36, social
kontrol místo control - s. 76 a 140, Pocked
místo Pocket - s. 78 a 140, echerischia mís-
to escherichia - s. 99, Korzyského místo
Korzybského, s. 101, Berkley místo Ber-
keley - mnohokrát, atd.). Nutno pozname-
nat, �e za tyto høíchy odpovídají
spí�e pánové Václav Cvrèek
a Michal �pína, kteøí (údajnì)
provedli jazykovou korekturu
a autor jim nane�tìstí dùvì-
øoval.

Dovolím si v�ak vyslovit
nìkolik zásadnìj�ích otazníkù
nad autorovým pøekladem nìk-
terých pojmù. Domnívám se, �e
místy zavádí zbyteèné novo-
tvary a �e by bylo na místì sle-

dovat pøekladatelský úzus odborných pub-
likací a encyklopedických kompendií,
vìnovaných problematice NNH, které vy�-
ly v èe�tinì. Autor s tìmito publikacemi
pracuje pøekvapivì málo, øadu standardních
èeských prací o NNH, a� u� pøekladových
èi pùvodních (napøíklad Funke a spol. 1998,
Abgrall 2000, Vojtí�ek 2004, Vojtí�ek 2005,
Partridge 2006), autor vùbec nebere na vì-
domí. Nejde zajisté o to, aby s ostatními
odborníky v oblasti NNH souhlasil, jde
pouze o adekvátní pøeklad termínù do èe�ti-
ny.

Tak napøíklad: human potential move-
ments se bì�nì pøekládá jako hnutí lidského
potenciálu, ne lidských potencí (s. 111 a
131), Watchtower jako Strá�ná vì�, ne
Strá�ní vì� (s. 36), Jesus People se obvykle
nepøekládá, pøípadnì jako Je�í�ùv lid, roz-
hodnì ne Je�í�ovi lidé (s. 89), Order of the
Solar Temple jako Øád Chrámu Slunce, ne
Sluneèní øád (s. 131). Branhamovo hnutí
není pøekladem (nemá nic spoleèného s)
Brahma Kumaris: autor je na stranì 121
uvádí jako variantní oznaèení tého�, tuto
chybu ov�em zøejmì pøevzal od L. Hory.
Stejného pùvodu je zøejmì i (z hlediska
vzniku a významu pøíslu�ného oznaèení)
chybný pøeklad Branch Davidians jako
Kmen Davidùv (s. 121). (Tuto chybu, která
se zakládá na nesprávném pochopení vzta-
hu názvu dotyèné skupiny k textu jedenácté
kapitoly biblického proroka Izajá�e, ov�em
najdeme také v rùzných novináøských tex-
tech).

I následující dva pøíklady pova�uji za
pøekladatelsky ne��astné, aèkoli autor není
v jejich u�ívání sám: teleevangelist pøeklá-
dá jako teleevangelizátor namísto bì�nìj-
�ího a èesky správného teleevangelista
(s. 8), world-accommodating pøekládá (spo-
lu s jinými) jako �svìt obývající� (s. 80),
co� pøi nejlep�í vùli není význam anglic-
kého originálu. Z neznámých dùvodù pøe-
kládá namísto korektního thaumaturgický
podivným novotvarem �thaumaturgikální�
(s. 57) atd.

 Myslím si, �e je velká �ko-
da, �e Václavíkova vynikající
práce trpí tìmito zbyteènými
nedostatky, její jazyková úro-
veò i její pøekladatelské zvlá�t-
nosti budí dojem urèité nedba-
losti. Stejný dojem ostatnì vy-
volává i nìkolik faktických
chyb, napø. zámìna W. J. Sey-
moura za Ch. F. Parhama v pa-
sá�i o poèátcích letnièního hnu-
tí (s. 112), zámìna panenského
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Kreacionismus
také jako pokus zachovat starý dobrý svìt
není jen výsadou køes�anství od 20. století,

ale nalezneme ho i jinde
v nábo�enstvích svìta.

To je tématem pøí�tího Dingiru.

Nábo�enství
a vìda

Bubík T., Prázný, A., Hoffmann, H.
(eds.), Nábo�enství a vìda. Religionistické
studie, Pardubice 2006, 297 stran.
Sborníkem Nábo�enství a vìda, který vy-
dala katedra religionistiky a filosofie Filo-
sofické fakulty University Pardubice, dostá-
vá ètenáø do rukou první svazek edice Pan-
theon. Základem této øady publikací jsou
referáty pøednesené na konferencích orga-
nizované vydávající univerzitou. Tématem
konference v roce 2006, ze které sborník
pochází, byl vztah mezi religionistikou jako
vìdní disciplínou a nábo�enstvím, i mezi
nábo�enstvím a vìdou jako takovou.

Oba okruhy témat referátù jsou zmiòo-
vány ji� v úvodníku publikace, jeho� název
mimochodem neodpovídá názvu uvedené-
mu v obsahu. Nejasnosti, zda se vìdou
myslí religionistika, vìdecký diskurs jako
takový, nebo konkrétní poznatky pøírodních
vìd, které se nìkdy dávají do protikladu
k nábo�enským konceptùm svìta, se ètenáø
po pøeètení úvodníku nezbaví. Teprve poz-
dìji si mù�e uvìdomit, �e o to ani editorùm
publikace nejde. Nalezneme zde vedle sebe
diskusi o metodologii religionistiky, filo-
sofické meditace nad vztahem vìdeckého
racionalismu a nábo�ensky snivého pøístu-
pu ke svìtu, studie zamìøené na vztah rùz-
ných hnutí a nábo�enství k vìdeckému dis-
kurzu a poznatkùm. Referáty pøednesené na
konferenci jsou doplnìny tøemi recenzemi
knih, které se svým zamìøením vztahují
k tématu a dvìma pracemi studentù pardu-
bické katedry religionistiky a filosofie.

Pro vìt�í pøehlednost je obsah sborníku
rozdìlen na dvì èásti: religionistické stu-
die obsahující patnáct pøíspìvkù, a filoso-
fické studie, jich� je v oddílu devìt. Refe-
ráty jsou publikovány v pùvodních jazy-
cích, tedy vìt�ina v èe�tinì, tøi v pol�tinì
a jeden v angliètinì.

Autoøi nalo�ili se svìøeným tématem
dosti volnì, tak�e hned první pøíspìvek Ju-
rije Babinowa vìnovaný problémùm tole-

rance mezikonfesních vztahù na Ukrajinì
je sice zajímavý a pøiná�í fundovaný náhled
do zvolené problematiky, s vìt�inou ostat-
ních referátù se v�ak tematicky ponìkud
míjí.

Následuje pøedstavení teorie vzniku ná-
bo�enství jako racionalizující odpovìdi na
kosmické katastrofy pozorovatelné ze Ze-
mì. Èlánek Kazimerze Baneka pøiná�í sice
ponìkud neobvyklý pohled, zájemci o teo-
rie vzniku nábo�enství jej v�ak jistì ocení.

V pøíspìvku Lubo�e Bìlky o inteligent-
ním plánu coby protiváze evolucionistické
teorie se pozornìj�í ètenáø neubrání pocitu,
�e kritika zastáncù tohoto výkladu je zací-
lena sice správným smìrem, ale pøitom
nezabírá celou �íøi jejich argumentace. Tak
napøíklad uvádìná definice inteligentního
designu je jen jednou z mo�ných. Èlánek
se tedy mù�e stát dobrým východiskem,
ménì ji� komplexním úvodem do proble-
matiky.

Reflexe èeské diskuse 90. let o povaze
religionistiky se vyjadøuje fundovanì a po-
mìrnì podrobnì k otázce mo�nosti èi ne-
mo�nosti nezávislosti religionistiky na vy-
znání religionisty. Tomá� Bubík v�ak ponì-
kud opomíjí jiná témata jako je napøíklad
dialog vìøících a ateistù na pomezí religio-
nistiky a teologie, pozitivistického a huma-
nistického pøístupu a jiné.

Polský referent S³awomir Cebula pøed-
stavuje vztah mezi nábo�enstvím a vírou
v uèení katolické církve tak, jak jej artiku-
luje dokument Fides et ratio.

Zajímavá, erudovaná a v na�ich pod-
mínkách ojedinìlá je studie Martina Fár-
ka. Pøehledný èlánek hutného obsahu po-
pisuje vztah hnutí Hare Kri�na k vìdì. Po-
jednání si v�ímá ji� tradice, ze které hnutí
pochází, dále vývoje postoje samotného
Prabhupády k vìdì, pojednána jsou i jeho
tolik diskutovaná vyjádøení k nemo�nosti
letu na Mìsíc. Nechybí ani naèrtnutí souèas-
ného vztahu Prabhupádových �ákù k vìdec-
kému zkoumání skuteènosti, který zdaleka
není jednoznaèný.

Dal�ím pøíspìvkem, který rozhodnì sto-
jí za pøeètení, je Výklad svatých textù v teo-
logii a religionistice referenta Pavla Ho�-
ka, který na historii metodologie biblické
hermeneutiky vykládá paralelu mezi me-
todou teologickou a religionistickou. Tak
se pokou�í zru�it onu nepøekonatelnou pro-
past, kterou nìkteøí staví mezi tyto dvì vìdy,
a zároveò dolo�it, �e osobní víra nemusí
být nutnì pøeká�kou objektivity vìdce do
té míry, do jaké mù�eme objektivitu oèeká-
vat.

r e c e n z e

poèetí, resp. narození Kristova (s. 89, orig.
virgin birth), ke kterému se skuteènì hlásí
fundamentalistický manifest, za neposkvr-
nìné poèetí (orig. immaculate conception),
které se týká zvlá�tního poèetí Panny Marie
jejími rodièi (bez pøenosu prvotního høí-
chu), co� je úplnì jiné dogma, ve které navíc
protestantský fundamentalismus pocho-
pitelnì nevìøí. Rozpaky vyvolává také pøe-
køtìní Spoleènosti pro studium sekt a no-
vých nábo�enských smìrù na Èeskou
spoleènost pro studium nových nábo�en-
ských hnutí a sekt (s. 120).

Nevím si také rady s autorovým tvrze-
ním (s. 36), �e Karl Barth rozpracoval své
pojetí nábo�enství (ve vztahu k víøe) pøede-
v�ím ve svém komentáøi k listu Øímanùm
(ve zmínìné práci svùj program vyhlásil,
to ano, ov�em ve zcela zárodeèné a neho-
tové podobì, rozpracoval jej mnohem poz-
dìji a jinde). Také mi nejde do hlavy, proè
autor nadepisuje kapitolu, vìnovanou Wal-
lisovì typologii �elementárních forem no-
vého nábo�enského �ivota� prostì �Ele-
mentární formy nábo�enského �ivota�
a klíèové slovo nového (o které zásadnì
jde!) vynechává (dvakrát: s. 64 a 72).
R. Wallis pøece nazval svou práci (ve zøe-
telné nará�ce na Durkheimovy slavné Ele-
mentární formy nábo�enského �ivota) právì
�Elementární formy nového nábo�enského
�ivota�, slovo nového je zde tudí� napros-
to nepostradatelné.

Domnívám se, �e vý�e uvedené nejas-
nosti a chyby Václavíkovu práci zbyteènì
diskreditují a svìdèí o jisté ukvapenosti, se
kterou byla zøejmì odeslána do tiskárny (viz
napøíklad poznámka è. 279 na s. 112, která
zùstala nedokonèena). Je to veliká �koda,
proto�e Václavíkova studie je kvalitní, fun-
dovaná, prùkopnická, skvìle napsaná. Za-
slou�ila si peèlivìj�í pøípravu k tisku a dù-
kladnìj�í vychytávání much. Jistì se tak
stane ve druhém vydání. Pøes vyslovené
pøipomínky si myslím, �e jde o výbornou
práci a Václavíkovu kní�ku vøele doporuèu-
ji pozornosti ètenáøù.

  n

Pavel Ho�ek
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r e c e n z e

Detailní, ale pro �ir�í ète-
náøstvo patrnì ne pøíli� podnìt-
ný je pøehled polského názvo-
sloví vìdy o nábo�enství auto-
ra Henryka Hoffmana.

Cenné je pojednání Attily
Kovácse o u nás ne pøíli� zná-
mé podobì kreacionismu. Jeho
islámská varianta je v tomto
pøíspìvku vykreslena s politic-
kými i historickými souvislost-
mi na pøíkladu turecké Nadace vìdeckého
výzkumu a jejího názorového vùdce vystu-
pujícího pod pseudonymem Harun Yahya.
     Referát �Víra v Boha a psychologie
nábo�enství� Víta Machálka entusiasticky
pou�ívá Jungovo tvrzení o nábo�enském
charakteru archetypù a projevù nevìdomí
jako pøíkladu praktického pøekroèení hra-
nic, které si stanovuje vìda smìrem k vý-
povìdím o nábo�enství a víøe. Stejnì tak
prý èiní i dal�í psychologové jako napøí-
klad Frankl, Grof, Allport, Vergote. Otáz-
kou zùstává, zda uva�ovaná tvrzení jsou
skuteènì na pozici vìdeckých výpovìdí,
nebo se stávají osobními aplikacemi teorií,
které jakkoli opøeny o empirická data zù-
stávají empiricky neovìøitelné.

Inteligentní zamy�lení nad (ne)anga�o-
vaností vìdy a osobnostními pøedpoklady
vìdce pøedkládá Milo� Mrázek ve své úva-
ze, která se tak, jako nìkolik dal�ích vìnu-
je problému mo�nosti objektivního vìdec-
kého pøístupu zejména v religionistice, ale
nejen tam. V�ímá si i pojmu neutrality
a po�adavku na spoleèenskou anga�ovanost
religionisty.

Ivan �tampach se ve svém pøíspìvku
zamìøuje na souèasný neutì�ený stav reli-
gionistické metodologie a pojmosloví u nás.
Odhaluje i elementární logické chyby a ne-
dùslednost teoretických postupù u na�ich
renomovaných autorù. V závìru svého tex-
tu øe�í postavení pøedmìtu religionistiky
a mo�nost jeho objektivizace. Pro relevantní
mo�nost studia navrhuje pou�ití metodolo-
gie historie nábo�enství a hermeneutiky.

Pokus o pøedstavení nové vìdy, jak je
v pøíspìvku autora Pavla Titze uvedeno,
po nadìjném úvodu bohu�el upadá do kli�é,
které nezapøou svùj pùvod v my�lenkovém
okruhu vùèi nábo�enství nepøátelskému
nebo aspoò skeptickému. Redukcionismus
pøipomínající Freudùv èi Marxùv pøístup
k nábo�enství ponìkud neladí s vìt�inou
ostatních textù sborníku.

Ponìkud stranou tématu stojí i srovnání
prezentace nábo�enství v uèebnicích zemì-
pisu v Polsku a Èeské republice. I kdy�

autoru Rados³avu Uliszako-
vi nelze upøít smysl pro sys-
tematický pøístup.

Záva�nou úvahu na téma
spoleèenské anga�ovanosti re-
ligionistiky pøedkládá David
Václavík. Zamý�lí se nad tím,
jak se vyhnout chybným reli-
gionistickým závìrùm zneu�i-
telným pro politické èi mocen-
ské cíle, jak neopakovat chy-

by, které vedou k neoprávnìným zásahùm
proti nábo�enským skupinám, nebo naopak
nedoká�ou reflektovat signály prozrazující
spoleèensky nebezpeèné nábo�enské hnutí.
Dochází k nutnosti odhalovat diskurzivní
rozmìry interpretací nábo�enských faktù.

Z filosofických pøíspìvkù se první a po-
slední vìnují Komenskému. Zatímco Jiøí
Bene� se vìnuje pokusu uèitele národù
o syntézu vìdìní vìdeckého a nábo�enské-
ho, Vìra Schifferová pøedstavuje Komen-
ského pøekonávajícího propast mezi vìdou
a vírou pomocí kategorie vìdìní. Ta je pak
naplòována pomocí smyslù, rozumu a víry,
pøièem� bez u�ití kteréhokoli z tìchto ná-
strojù není vìdìní úplné.

Dal�ím tématem je srovnání vztahu
filosofie a nábo�enství u Patoèky, Hejdán-
ka a Rádla. Tomá� Hejduk se vìnuje po-
mìrnì preciznì rùzným chápáním nábo�en-
ství tìmito autory.

Ponìkud problematiètìj�í je místy a�
semireligiózní text Anny Hogenové, který
se vymyká logizující kritice, proto�e se dívá
na svìt a bytí èlovìka v nìm právì z pozice
vyhýbající se kritickému, logickému pøís-
tupu. Spí�e osobní vyznání syntetizující
existenciální a religiózní vztahování se ke
svìtu zachází místy a� pøíli� daleko ve zto-
to�òování metody èi cíle v rùzných nábo-
�enských a filosofických kontextech. Au-
torka vede svùj vnitøní rozhovor s filosofy
Platónem, Heideggerem, Patoèkou, Niet-
zschem s dùvìrností, která by byla snad za-
jímavou meditací nad smyslem lidského
bytí, kdyby nebyla tak mnohomluvná.

Pøíspìvky Jiøího Hoøej�ího a Fran-
ti�ka Mike�e jsou orientovány blí�e k do-
ménám pøírodních vìd. Zatímco první jme-
novaný zaèíná výkladem souèasného sta-
vu poznání vesmírných zákonù, který èlo-
vìku bez pøehledu v této oblasti mnoho
neøekne, pokraèuje tvrzením o nesluèitel-
nosti vìdy a víry, aby skonèil ukázkou ne-
pøenosnosti argumentace pøírodních vìd do
nábo�enské diskuze. Druhý se naopak po-
kou�í o propojení chardenovské touhy na-
jít teologický výraz zahrnující poznatky

moderní vìdy. Vydává se s Davídkovskou
zarputilostí �hledat nové cesty i za cenu
omylù�. Pøesahy od neurologie a astro-
fyziky se spolu s teologickými pojmy mísí
v textu, který je pro ètenáøe chvílemi ne-
pøehledný a� neproniknutelný. Jádrem pøí-
spìvku je snaha o pøedstavení spoleèného
postupu èi dialogu vìdy a teologie smìrem
k �budoucím vývojovým stadiím evoluce�,
ale konèí ne pøíli� urèitým závìrem, �e
ka�dý si toto stadium - navíc dosud pøíli�
mlhavé, ne� abychom jej dovedli popsat -
mù�e interpretovat nábo�ensky i nenábo-
�ensky.

Filosofickou èást sborníku uzavírá roz-
volnìná úvaha Radima Palou�e na téma
vìda a nábo�enství, který hájí nábo�enství
spí�e jako dárce smyslu, posvátné katego-
rie a svorníku spoleènosti.

Leonard Pe³ka podává v dal�ím pol-
skojazyèném pøíspìvku zajímavý pøehled
vizí zla v rùzných perspektivách filosofic-
kých i nábo�enských. Obsah referátu je roz-
kroèen od Sokrata pøes Tomá�e Akvinského
a� k Paulu Ricoeurovi, od buddhismu
k neopohanství. Mù�eme jej pova�ovat za
nejzdaøilej�í zahranièní text sborníku.

Ale� Prázný pøedstavuje Bergsonovu
kritiku mechanistické vìdy, její� strnulost
chce filosof pøekonat svým vitalistickým
konceptem. Nábo�enství vidí v tomto kon-
textu jako obranu pøed mocí rozumu.

Obecnì nevyrovnanou kvalitu jednot-
livých pøíspìvkù podtrhávají obì student-
ské práce. Zatímco analýza Nietzscheho
pøístupu k nábo�enství od Jiøího Motla je
ètivì sevøeným textem podrobujícím kri-
tice nìkterá kli�é objevující se v souvislosti
s autorem výroku o smrti Boha, Elvis Grgu-
rinoviæ pojednává o nábo�enském charak-
teru archetypu hrdiny u autorù zabývajících
se psychologií, psychoterapií a spirituali-
tou ponìkud nesouvisle. Kvalitì pøíspìvku
�kodí také to, �e si autor nedal práci s tex-
tovou korekturou. Pravopisné chyby èiní
text místy tì�ko srozumitelným.

Tematický rozsah sborníku je pøe�iroký.
Právì toto je patrnì dùvodem kolísavé kva-
lity i rozmanitého zamìøení pøíspìvkù. Na
druhé stranì i pøes nìkteré nedostatky pøi-
ná�í publikace cenné støípky do mozaiky
uva�ování o metodologii religionistiky, dia-
logu vìdeckého a nábo�enského diskurzu
i konkrétní pøíklady, kam vìèná diskuse
mezi vìdci a nábo�enskými vùdci mù�e
v urèitém èase a situaci dospìt.

n
Vojtìch Tutr
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Dva dopisy redakci se vztahují k èlánku
Kateøiny Tomá�ové �Cesta mystika�, který
otiskl Dingir 10 (2), 2007 na str. 54-56.

Otiskujeme pouze zaèátky obou dopisù;
v plné verzi jsou uveøejnìny na internetové
adrese http://www.dingir.cz.
K èlánku Kateøiny Tomá�ové
Kateøina Tomá�ová, studentka religionis-
tiky na Filozofické fakultì v Pardubicích,
psala diplomovou práci o mém otci Eduar-
dovi Tomá�ovi (na její� jeden výtisk v Ava-
taru stále marnì èekáme). Rozhodla se tak,
aspoò pokud si dobøe pamatuji, co nám
v Avataru øíkala, ze dvou dùvodù: 1) Edu-
ard Tomá� jí je coby autor knih s duchovní
tematikou a duchovní uèitel blízký a její
maminka jej má v oblibì, chodila snad na
jeho pøedná�ky a ète jeho knihy, které má
doma, a 2) její pøíjmení, shodou okolností
stejné, Kateøinu pøimìlo, aby se o toho
èlovìka víc zajímala. Bylo tedy jistì na-
bíledni, aby napsala o mém otci èlánek do
Dingiru. Nazvala jej �Cesta mystika�. Èlá-
nek se nese v dosti kontroverzním duchu
a na mnoha místech je zcela zavádìjící. Au-
torka podle úvodu vìnuje svùj èlánek Edu-
ardovi Tomá�ovi jako�to mystikovi. Ov�em
namísto toho, aby se plnì zamìøila na jeho
mystickou dráhu, Eduarda Tomá�e na nìko-
lika místech nepatøiènì kritizuje.

V pøíspìvku, který mìla vìnovat osobì
Eduarda Tomá�e, prezentuje spor jeho syna
a nakladatelství Avatar (vydavatele Tomá-
�ova díla) s panem Jiøím Vackem a èleny
jeho skupiny (kteøí a� na pana Vacka s Edu-
ardem Tomá�em nemají nic spoleèného).
A to lze, slu�nì øeèeno, pova�ovat za kraj-
nì nemístné. Proè?

Eduard Tomá� se zdaleka nezabýval
pouze východními naukami (krom východ-
ních filozofù, jejich� citace jsou v jeho kni-
hách nejèetnìj�í, vyu�íval té� citací køes-
�anských mystikù, sv. Franti�ka z Assisi,
Mistra Eckharta, biblické výroky aj.), ale
oèividnì i jinými smìry, ani se rovnì� ni-
kdy mimo spoleènost, co vím, neuchýlil.
Proto nevím, proè autorka v úvodu svého
èlánku zmiòuje uchýlení se (a� jde o koho-
koli) �k naprosto asketickému �ivotu mimo
spoleènost a �e by se pokusil �ít podobnì
jako napø. potulný mnich v Indii�? Zároveò
nevím, proè autorka slovo poznání dává do
uvozovek a jednou v tomté� významu ho
pí�e s malým, podruhé s velkým poèáteè-
ním písmenem.

Vìta: �S Mílou se také spoleènì starali
o skupinu svých pøátel a pøíznivcù�..� dá-
vá smysl, �e Míla s Eduardem Tomá�ovi

mìli nìjakou �svou skupinu pøátel a pøí-
znivcù�, o kterou �se starali�. Copak by
mìli zapotøebí se o nìjakou �skupinu pøá-
tel a pøíznivcù starat�? Oni by se tito pøátelé
a pøíznivci z �jejich� skupiny nedovedli
o sebe postarat sami? Pravdou v�ak je, �e
se Míla s Eduardem nestarali o nikoho (vy-
jma svých dìtí) jinak ne� o jeho duchovní
pokrok. To by autorka pí�ící o Eduardu To-
má�ovi jako mystikovi mìla mít na zøeteli.

Vìta: �Zpravidla tak dosvìdèuje prav-
divostní hodnotu urèitých vlastních výrokù
výroky z rùzných nábo�enských prostøedí�
je naprosto zavádìjící. Eduard Tomá�
�pravdivostní hodnotu�(Termín vedoucí ke
zjednodu�ení slova �pravdivost�? Pravda,
pravdivost, má svou nespornou hodnotu
sama o sobì, ba co víc, sama je hodnotou.)
nedosvìdèoval èili neobhajoval (to si au-
torka E. T. mo�ná s nìkým spletla). On tyto
�výroky� u�íval, aby posluchaèe uèil oné
mystické cestì a tìmito výroky to, co uèil,
propojoval, obohacoval. (...)

Milo� Tomá�

Pochybení a nepøesnosti v èlánku �Ces-
ta mystika� autorky Kateøiny Tomá�ové
Autorka napø. uvádí: �Pro individuální ces-
tu mystika, který se zabývá východními
naukami tak jako Eduard Tomá�.�

(Kurzívou M. Paøík) Hned na úvod za-
vádìjící nepøesnost. E. Tomá� studoval snad
v�echny dostupné mystické smìry, tedy jak
východní, tak západní. Jeho prvoøadým
zájmem v�ak bylo tyto nauky na sobì vy-
zkou�et, realizovat je.

�S Mílou se také spoleènì starali o sku-
pinu svých pøátel a pøíznivcù...�

Pøátelé Tomá�ových byli a jsou své-
právní jedinci, kteøí se o sebe dokázali pos-
tarat sami. Samotní Tomá�ovi nemìli za-
potøebí se o kohokoli starat. Autorka mìla
patrnì na mysli �starost� o jejich duchov-
ní vývoj.

�Zpravidla pak (E. Tomá�) dosvìdèuje
pravdivostní hodnotu urèitých vlastních
výrokù výroky z rùzných nábo�enských
prostøedí.�

Tomá� si pravdivostní hodnotu svých vý-
rokù verifikoval zpravidla vlastními du-
chovními zku�enostmi. Na analogické po-
znatky z rùzných nauk spí�e poukazoval. Své
vlastní vyjádøení jimi doplòoval, obohaco-
val.

�Za synkretické kroky ve svých studiích
podléhá Eduard Tomá� oprávnìné kritice
zejména z dùvodu lehková�né manipulace

s termíny a výroky z rùzných nábo�enských
tradic.�

Je docela absurdní a úsmìvné chtít svo-
bodnou du�i mystikovu spoutat jakoukoli
terminologickou �katulkou. Mystika toti�
není teoretická disciplína. Jejím cílem je re-
alizace nejhlub�ího Vìdomí za hranicí mys-
li, a nikoli pìstování uhlazeného pojmosloví
èi vytváøení nìjakého systému.  Z tohoto
pohledu není nìkolik mystik - køes�anská,
buddhistická, islámská atd. To jsou jen
pøedstavy lidí �ijících v dualitì.  V nejzaz�í
hlubinì Vìdomí �panuje� absolutní �syn-
kretismus� èili Jednota - z køes�ana, bud-
dhisty èi hinduisty �zùstává� toliko neroz-
li�ené Vìdomí. Mystik pro vylíèení svých in-
trospektivních zku�eností u�ívá slova intui-
tivnì a spontánnì s ohledem na aktuální
duchovní úroveò auditoria. Nechtìjme pro-
sím jeho �irokou du�i omezovat termino-
logickými úzy. Vra�me se radìji k onomu
Slovu na poèátku, èi spí�e k èistotì nezroze-
ného.  Kritizován mù�e být Tomá� od ko-
hokoli za cokoli, av�ak pøisvojovat si opráv-
nìnost této kritiky je ponìkud smìlé. (...)

Martin Paøík
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PROÈ DINGIRPROÈ DINGIR
Nìkteré starovìké jazyky mìly zajímavý zvyk,
který spoèíval v tom, �e do psaného textu vklá-
daly tzv. ideogramy. Byly to znaèky, které pøed-

jímaly vlastnosti následného slova. A tak se napø. v klíno-
pisných textech vkládal pøed ka�dou vìc ze døeva (napø.
strom, ale i stùl nebo �idli) znak pro døevo. Pøed rybníky,
øeky apod. se vkládal znak pro vodu atd. Podobnì exis-
toval i zvlá�tní znak, který se musel napsat pøed jméno
jakékoli bo�ské bytosti nebo boha. Této znaèce, upozoròu-
jící na bo�skost toho, co bude následovat, se vìt�inou øíká
podle starého sumerského oznaèení pro boha, DINGIR.
Toto slovo je pak zároveò i pravdìpodobnì vùbec nej-
star�ím oznaèením pro bo�skou bytost, jaké známe.

Zajímavé je, �e klínový znak, který se jako
oznaèení DINGIR pou�ívá, je ve skuteènosti
obrázkem hvìzdy, která pøedstavuje smìr, k nì-

mu� èlovìk hledí a k nìmu� se upíná. Znak DINGIR se
tak mù�e pro nás stát symbolem jistì nezanedbatelného
rozmìru lidství, který hledá nìco, co ho pøesahuje, na èem
se mù�e orientovat a k èemu mù�e smìøovat. Tato lidská
touha nachází nejrozmanitìj�í podoby v nejrùznìj�ích kul-
turách a sociálních skupinách. A tak i v na�í souèasné
spoleènosti se setkáváme s desítkami nejrùznìj�ích nábo-
�enských a pseudonábo�enských skupin, je� jsou výrazem
tohoto rozmìru èlovìka.

Chtìli bychom se tedy rozhlí�et kolem sebe, po-
zorovat tuto nábo�enskou scénu a zamý�let se
nad tím, kdo nebo co je DINGIRem tìch, kdo

se k tìmto skupinám hlásí, jak právì jejich DINGIR ovliv-
òuje jejich �ivot a jaké formy jejich cesta za tímto cílem
nabývá. Èasopis DINGIR by tak mìl pomoci porozumìt
oblasti, která je od pradávna neodmyslitelnou souèástí
�ivota lidstva, a pøesto zùstává pro mnohé nezmapovanou
krajinou.                       tn

Pravidelné semináøe pro veøejnost Spoleènosti pro stu-
dium sekt a nových nábo�enských smìrù se na podzim
2007 konají v�dy ve ètvrtek od 17 do 20 h ve velké poslu-
chárnì Evangelické teologické fakulty UK, Èerná 9, Pra-
ha 1, v tìchto termínech a s tìmito tématy: 11. øíjna
s Raymondem Franzem (viz fotografie vpravo),  15. listo-
padu (o Kvìtoslavu Minaøíkovi - s dr. Zorou �ubrtovou)
a 6. prosince (o humanistické astrologii s Pavlem Tur-
novským).
Poradna a knihovna Spoleènosti pro studium sekt a no-
vých nábo�enských smìrù, Husníkova 2075, 158 00
Praha 13 je náv�tìvníkùm otevøena po domluvì - telefon
257 31 46 46, http://www.sekty.cz.

POZVÁNÍ
A KONTAKTY
POZVÁNÍ
A KONTAKTY

Na titulní stranì je nedostavìný kostel v Panen-
ském Týnci. Foto: Tomá� Vojtí�ek.
Fotografie na protìj�í stranì Petr Francán.

Reggae Ethnic Session v �izníkovì provází zvuk bubnù ze v�ech stran.
Bubny mají v reggae pøipomínat �heart beat�. - K události na str. 102-103.

Fotografie: Barbora a Karel Spalovi.

Buddhismus Diamantové cesty je první èeskou buddhistickou spoleèností,
je� je registrována státem (od 8. 6. 2007). Osm dní po registraci pøijel do
Prahy 17. karmapa Thaje Dord�e, hlava �koly kagjü, k ní� se tato spoleènost
hlásí. Zpráva o náv�tìvì je na str. 100-101.       Foto: Klára Kazelleová.

V nejbli��ích dnech Prahu nav�tíví Raymond Franz (*1922) a pøedstaví èeské
vydání své knihy Hledání køes�anské svobody. Franz byl v letech 1971-1980
èlenem svìtového ústøedí svìdkù Jehovových. Po exkomunikaci v roce 1981
napsal slavnou knihu Krize svìdomí (èesky vy�la ji� ve dvou vydáních).
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OPUSTIT VÍRU, OPUSTIT SPOLEÈENSTVÍ
JAKÉ TO JE?

�Uvìdomila jsem si, �e se trápím a jsem ne��astná. Více mi to bralo ne�li dávalo. Byla jsem rozcitlivìlá, pøecitlivìle
jsem reagovala na hlouposti.... U� jsem nemohla dál, nemohla jsem se pøetvaøovat a nalhávat si, �e je to v pohodì a je
správné, �e zùstávám mezi nimi.� ö �U� jsem toho v�eho mìla po krk a myslela na jediné, �e chci pryè a na v�echno
zapomenout.� ö �Ten pùlrok rozhodování [o odchodu] jsem nemohla poøádnì spát. Hodnì jsem zhubla. Cítila jsem
se vyèerpaná. Pobyt ve sboru mì netì�il a nejhor�í bylo si to pøiznat. Po odchodu se nic nezmìnilo. Dál jsem byla jako
tìlo bez ducha, unavená, vysílená.... Navíc s výèitkami svìdomí a steskem. Støídal se smutek a radost. Smutek po
lidech a radost, proto�e jsem po dlouhé dobì pro�ívala svobodu. V�echno se mi rozml�ilo. Teï po pùl roce se
z nejhor�í krize zaèínám dostávat a uklidòovat, asi to chce èas....� ö �Po odchodu jsem pro�ívala nìco jako bolestivý
rozchod s pøítelem. Jako kdy� opustím nìkoho, koho mám ráda. Moc bych si pøála, abychom spolu zùstali, a pøesto
s ním nemù�u být a �ít dál. Proto�e to nemá smysl. Tak nìco podobného. Chvíli jsem litovala sebe, pak zase lidi ze
sekty. Chvíli jsem mìla vztek. Byla jsem pøecitlivìlá, podezøívavá a sama.� ö �Po odchodu jsem se cítil výbornì,
svobodnì. Jako odstìhování se od rodièù, od mámy. Poznávání svobody. Hodnotím to jako nejlep�í období mého
�ivota. Cítil jsem se skvìle, byl optimista a neuvìøitelnì tolerantní (teï u� tolik nejsem), nerozèiloval se nad malièkostmi.
Takový blahosklonný pohled na svìt.� ö �Jsem èlovìk, který neumí �ít ve svìtì. V sektì jsem byla schovaná. �patnì
se pøizpùsobuji zmìnám. Cítím se nezakoøenìná. Proto�e v dobì, kdy se èlovìk normálnì ve svìtì a spoleènosti
zabydluje - najde si partnera a zalo�í rodinu - jsem byla v sektì. Nevím, jestli se mi nìkdy podaøí tyhle zku�enosti
dohnat. Dvanáct let je dlouhá doba. Cítím se být cizincem, nerozumím svìtu, lidem, politice, systému. Je pro mne
obtí�né se nìkam zaøadit. Dlouhou dobu jsem byla sama a teï mne samota tí�í. Potøebuji být mezi lidmi a bojím se,
�e to nesvedu.� ö �Dá se øíci, �e u mne nastalo zvnitønìní. Bolí to, ale má to pozitivní výsledky.� ö �Pøehodnotit
jsem musela témìø v�e. Od vztahù k lidem, k sobì samé, k rodinì, ke �kole, neposlednì k bohu.� ö �Zmìnil jsem
vidìní svìta. Ze zjednodu�ujícího èernobílého modelu na vìdomí, �e svìt takový (zøejmì) není.� ö �Mám velkou
potøebu boha uctívat a sdílet svoji víru s ostatními vìøícími. Ale nejsem èlenem �ádné církve. Necítím se je�tì být
�zahojená�. S dìtmi a pøáteli obèas zajdu na rùzné bohoslu�by, do kostela, modlitebny... Nikde se mi to zatím pøíli�
nezamlouvá a nechci se rychle nìkam zaøadit. Jen hledám a doufám, �e najdu.� ö �Nehledáme jinou církev ani nic
podobného neplánujeme. Jsme rádi, �e máme klid.� ö �Vím, co je to sekta anebo církev. Udìlala jsem si o tom
obrázek. Setkala jsem se se smutky, bolestí, pochybováním atd. Poznala jejich my�lenkové pochody a jalové dodr�ování
dogmatu. Ale nehodnotím to jako negativní vìc. Èlovìk tím musí projít, aby dospìl.� ö �Jsem ráda za to, �e jsem tuto
zku�enost pro�ila. Nejenom, �e jsem o zku�enost bohat�í, ale je to vlastnì oèkování proti dìtským nemocím a ty u�
nikdy nedostanu. Tou nemocí by si mìl projít ka�dý, tu závislost v sobì v�ichni máme. A ti lidé, kteøí tomu nepropad-
li v mládí, tak k tomu mají sklon propadnout pozdìji tøeba v politice nebo v rodinì...� ö �V sektì jsem na�la pøátele.
Vìt�ina z nich také ode�la. Dodnes se s nimi stýkám a jsem za nì vdìèná.� ö �Bylo tam hodnì zajímavých lidí
a dobré je, �e jsem je poznala.� ö �Dìsí mne, �e to, co jsem za�il, jsem si zpùsobil sám a dobrovolnì. Dobrovolnì
jsem si urèil mantinely a zavøel se do klece. Ta klec byla pochopitelnì nepøirozená. �il jsem podle pravidel, ke kterým
èlovìk dojde a� na konci �ivota, proto�e ta pravidla pøedpokládají pro�itý �ivot, zku�enosti, spoustu trápení a chyb.
Byl jsem tehdy pøesvìdèený, �e jsem na�el, co jsem hledal. V�echno jsem dìlal upøímnì, s èistým srdcem - tak jsem
to cítil a nepøetvaøoval se. A bylo to �patnì.� ö �Tì�ko si zvykám na svobodu. Pøiná�í toti� nejistotu a zodpovìdnost.
Být sama sebou vy�aduje jistou dávku odvahy. Uèím se dìlat chyby a zvykat si na to, �e je to potøebné a hlavnì
normální. Del�í dobu jsem se toti� prala a musela jsem pøijmout mo�nost, �e kdy� udìlám nìco �patnì, tak se svìt
nezhroutí. Musela jsem pøijmout mo�nost, �e se mohu rozhodnout �patnì a nést z toho dùsledky.� ö �Problém, který
mne trápí, je èernobílé vidìní svìta. Byl jsem v ohranièené a bezpeèné komunitì a teï jsem v ohro�ujícím svìtì.
Ode�el jsem z jasných zákonù, vìdìl jsem, co je pravda a co ne. Teï �iji ve svìtì, kde si ka�dý myslí a dìlá, co chce.
Jak mám poznat, kde a co je pravda?�

Odpovìdi z dotazníkù. Zdroj: Markéta Brabcová, Posttraumatické stavy osob, které ode�ly ze sekt
a nových nábo�enských spoleèností - dùsledky èlenství a adaptace, magisterská práce obhájena

na Husitské teologické fakultì UK, Praha 1998. Vybral Zdenìk Vojtí�ek.


