
Některé starověké jazyky měly zajímavý zvyk, 
který spočíval v tom, že do psaného textu vklá-
daly tzv. ideogramy. Byly to značky, které 

předjímaly vlastnosti následného slova. A tak se např. 
v klíno pisných textech vkládal před každou věc ze dřeva 
(např. strom, ale i stůl nebo židli) znak pro dřevo. Před 
ryb níky, řeky apod. se vkládal znak pro vodu atd. Podobně 
existoval i zvláštní znak, který se musel napsat před 
jméno jakékoli božské bytosti nebo boha. Této značce, 
upozorňující na božskost toho, co bude následovat, se 
většinou říká podle starého sumerského označení pro 
boha DINGIR. Toto slovo je pak zároveň i pravděpodobně 
vůbec nej starším označením pro božskou bytost, jaké 
známe. 

Zajímavé je, že klínový znak, který se jako 
označení DINGIR používá, je ve skutečnosti 
obrázkem hvězdy, která představuje směr, k ně-

muž člověk hledí a k němuž se upí ná. Znak DINGIR se 
tak může pro nás stát symbolem jistě nezanedbatelného 
rozměru lidství, člověka, který hledá něco, co ho přesahuje, 
na čem se může orientovat a k čemu může směřovat. 
Tato lidská touha nachází nejrozmanitější podoby 
v nej různějších kulturách a sociálních skupinách. A tak 
i v naší současné společnosti se setkáváme s desítkami 
nejrůznějších nábo ženských skupin, jež jsou výrazem to-
ho to roz měru člověka.

Záměrem našeho časopisu je pozorně sledo-
vat a zkoumat tuto současnou náboženskou 
scénu. Východiskem naší práce jsou principy 

a metody vědy o náboženství, religionistiky. Nesnaží-
me se tedy náboženská hnutí hodnotit nebo kritizovat, 
chceme je podrobně monitorovat, popisovat a adekvátně 
jim rozumět z hlediska příčin a souvislostí jejich vzniku 
a vývoje. Bu deme se tedy věcně tázat, kdo nebo co je DIN-
GIRem těch, kdo se k těmto hnutím hlásí, jak právě jejich 
DINGIR ovliv ňuje jejich život a jaké formy jejich cesta 
za tímto cílem nabývá. Časopis DINGIR by tak měl pomo-
ci odborně zkoumat a mapovat oblast, která je od pradávna 
neodmyslitelnou součástí života lidstva, a přesto zůstává 
pro mnohé nezmapovanou a nepřehlednou krajinou.

redakce

Dingir se jako religionistický časopis věnuje především 
současné náboženské scéně. Kromě doprovodných textů 
dokumentujících různé náboženské postoje a zpráv obsahuje 
každé číslo odborné články (je na ně upozorněno dole 
na stránce), které podléhají recenznímu řízení. Na každý 
článek vypracovávají dva písemné posudky akademičtí 
pracovníci, členové redakční rady nebo její spolupracovníci. 
U těchto článků se posuzuje soulad s bibliografi ckou normou, 
jazyková úroveň textu, spolehlivost informací a vědecký 
přínos při jejich interpretaci. Dingir je jediným českým 
odborným časopisem, který se věnuje současné religiozitě.

RECENZNÍ 
ŘÍZENÍ

PROČ DINGIR

Na přední straně obálky je posvátný text v klíně 
jednoho z mnichů, kteří se sjeli do Bódhgaje, aby 
se modlili u stromu, pod nímž Šákjamuni dosáhl 
probuzení a stal se Buddhou. 

Fotografi e: Vojtěch Vlk.

V Praze byla 25. října 2009 otevřena veganská restaurace Loving Hut, která 
patří do sítě restaurací, podporujících Nejvyšší duchovní učitelku Ching Hai. 
Více o hnutí této učitelky je v článku na stranách 112-114. 

Foto: http://www.vegetarian-vegan.cz.

Stalo se už tradicí, že občanské sdružení Mozaiky (Platform Dialog) pořádá 
v době ramadánu večeři s osobnostmi, které se účastní mezináboženského 
dialogu a podporují ho. Také letos promluvil na tomto přerušení půstu (iftár) 
znalec islámu prof. Luboš Kropáček (vlevo).         Foto: Salih Yilmaz.

Zcela zaplnit pražský palác Lucerna se opět podařilo oblíbenému indickému 
duchovnímu učiteli svámímu Mahéšvaránandovi při jeho posledního návštěvě 
15. listopadu 2009. „Změňte se, dělejte co nejvíce dobrého, pomáhejte, cvičte 
Jógu v denním životě a buďte jako čisté, nevinné dítě, na které se každý 
usměje,“ poradil účastníkům setkání svámí. 

Foto: Jóga v denním životě.
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NÁBOŽENSTVÍ A MÉDIA

Doc. ThDr. Ivan O. Štampach (*1946) je vedoucím Ka tedry religionistiky a fi losofi e na Fakultě fi lo-
zofi cké Univerzity Pardubice.

Ivan O. Štampach
V souvislosti s tématem čísla může jít náboženská média, o obraz náboženství 
v různých, i ryze světských médiích, ba i o úvahy nejsou-li rozhlas a televize, 
tisk a elektronická média náboženstvím dneška, střízlivěji řečeno neplní-li 
některé sociální funkce náboženství. 

Tomáš Halík v článku Média – náboženství naší doby opět píše, že roli, jíž 
dominantně hrálo náboženství, převzala věda popřípadě i umění a nejnověji 
se jí ujala média. Připíše-li náboženství funkce, jež nalézáme i mimo nábo-
ženství, např. podávat srozumitelný výklad světa, sjednocovat a legitimizo-
vat, mohou se pochopitelně i média jevit  jako náboženství. Též se ptá, v co 
věří a co uctívají ti, kteří se považují za ateisty. Nenáboženští lidé nebývají 
ochotni takto si nechat připisovat víru a přáli by si více respektu ke svým 
postojům. Esejistický styl příspěvku bez odvolání na prameny a cesty uva-
žování však umožňuje takto nezávazně klást teze. 

Zdeněk Vojtíšek v článku Jen tušení souvislostí ukazuje, jak psaní nebo 
redigování informací o náboženských skupinách může vést k soudním přím. 
Mnoho žurnalistů se již obává psát pohrdlivě o menšinách etnických, nábo-
ženské minority jsou stále vítaným terčem. Jejich příslušníci však už získali 
občanskou odvahu (úspěšně či neúspěšně) se bránit. Má-li kritika obstát, 
musí být všechna tvrzení prokazatelná,

Hledá se viník současných civilizačních potíží? Žurnalistický islám značně 
odlišný od islámu islámského může být režiséry mediální scény do této role 
obsazen. Bronislav Ostřanský čtenářům známý studiemi o islámské mysti-
ce v článku Vnímání islámu Česku referuje o islámské sebeprezentaci. Část 
tištěných a zejména elektronických zdrojů neváhá nazvat islamofóbní fron-
tou. Vyrovnaného referování o muslimech nachází málo. Všímá si v závěru 
i dialogu islámu s jinými náboženstvími, především s křesťanstvím. 

Libuše Martínková poskytuje se znalostí aktuálního stavu diskuse i v za-
hraničí v článku Křesťané v sociálních sítích na Internetu popis i analýzu 
přítomnosti křesťanů v této nové části internetu. Dodržuje religionistický 
odstup, volbou tématu a přiznaným hodnocením přece jen ukazuje své sym-
patie a antipatie. 

Ondřej Ipser opět ukázal vlohu pro pečlivou drobnou práci. Využívá so-
ciologických a demografi ckých metod. Názvem Obraz církví v českých mé-
diích nabízí široký záběr, věnuje se však jen českým celoplošným tištěným 
deníkům. Ukazuje jak nevyrovnaně a s jakou libovůlí noviny referují, jak 
jsou pro ně důležitá kontroverzní témata a jak pomáhají vytvářet negativní 
obraz o náboženských menšinách.

Téma oživují rozhovory. Jaromír Volek v rozhovoru s Milošem Mráz-
kem podporuje s využitím bohatšího repertoáru argumentů Halíkovy teze 
o médiích jako náboženství. Pavel Hošek rozmlouvá s Danielem Rausem, 
dlouholetým šéfem náboženského vysílání Českého rozhlasu. Ten tradiční 
roli žurnalistiky a publicistiky, tedy veřejnou kontrolu nezmiňuje. Mluví di-
plomaticky o „novinářském pokrytí oné náboženské dimenze.“ Jakoby spíš 
úkol svého týmu v  médiu veřejné služby viděl spíše v tlumočení idejí a ná-
roků náboženských institucí. 

Jan Jandourek nabízí neocenitelnou znalost konkrétních osob a prožití 
situací. Odstup od církevní instituce, který projevil ještě ve své knížce Když 
papež odchází, je ten tam. Stává se i tento dosud břitký ironik součástí cel-
kového pohybu k adorování početných, vlivných a politicky dobře pokrytých 
náboženských organizací? 

Stručnou ukázku nechtěně zábavného, i když někdy bohužel nebezpeč-
ného zacházení s nálepkou „sekta,“ tentokrát v časopisu Bravo Girl! nabízí 
na třetí straně obálky Zdeněk Vojíšek.        
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Morfológia mystickej skúsenosti 

Martin Dojčár

Sú mystické skúsenosti, doložené v rozličných tradíciách, v podstate rovnakého alebo odlišného 
typu? Ak sa navzájom odlišujú, tak v čom? Inými slovami, je mystická skúsenosť jedna a tá 
istá čo do štruktúry alebo jestvuje pluralita typov mystických skúseností? Otázky tohto druhu 
prirodzene vyvstávajú v súvislosti s úsilím o porozumenie mystiky. Hoci problematika morfoló-
gie mystickej skúsenosti tematicky patrí do predmetu fenomenológie náboženstva, presahuje 
aj do fi lozofi e náboženstva, fi lozofi e mystiky, psychológie náboženstva, akademického štúdia 
nových náboženských hnutí a metodológie. Takto sa stáva predmetom záujmu nielen religio-
nistov, ale tiež fi lozofov, psychológov, teológov a metodológov. 

Morfológia mystickej skúsenosti 

MYSTICKÁ SKÚSENOSŤ: 
JEDNA, ALEBO MNOHÁ?

Tento článek prošel recenzním řízením.

Problém morfológie 
mystickej skúsenosti
Vzťahu medzi mystickou skúsenosťou 
a jej spoločenskými, kultúrnymi a nábo-
ženskými súvislosťami sa v posledných 
desať ročiach dostalo intenzívnej pozornos-
ti odbornej aj laickej verejnosti. Tradičný 
perenialistický pohľad na mystiku, ako 
na autonómnu oblasť skúsenosti, sa otriasa 
v základoch pod paľbou konštruktivistickej 
kritiky. Popri etablovanej „akademickej 
ortodoxii“3 (Katz) sa objavili alternatív-
ne výkladové teórie. Problém morfológie 
mystickej skúsenosti sa dočkal radikálnej 
diverzifi kácie. 

Esencializmus versus konštruktivizmus 
Jablkom sváru sa stala úloha interpretácie 
vo vzťahu k vlastnej skúsenosti. Je mys-
tická skúsenosť nezávislá od interpretácie 
a ak, tak do akej miery (perenializmus)? 
Alebo je interpretáciou vopred formovaná 
a konštruovaná (konštruktivizmus)?

Hoci je v skutočnosti problém ešte 
o trochu zložitejší,4 za smerodajné mož-
no považovať dve základné interpretačné 
pozície: esencializmus a konštruktivizmus. 

Esencializmus, známy tiež pod názvom 
perenializmus, zjednodušene charakterizuje 
téza: jedna skúsenosť, mnoho interpretácií. 
Mystická skúsenosť je v podstate stále tá 
istá (toho istého druhu) bez ohľadu na ná-
boženský a kultúrny kontext. Zjednotiť 
evidentnú mnohosť mystického fenoménu 
má pomôcť rozlíšenie medzi skúsenosťou 
a jej interpretáciou. Všetci zakúšajú to isté, 
ale interpretujú to odlišným spôsobom. Eli-
minácia prvkov kultúrnej a náboženskej 
„kontaminácie“ z deskripcie má ukázať, že 
mystické skúsenosti sú v podstate totožné. 

K esencializmu sa hlási väčšina klasic-
kých autorov. Stúpenci koncepcie „odve-
kej fi lozofi e“ (perenializmus), ako naprí-
klad William James, Evelyn Underhillová, 
Joseph Maréchal, Rudolf Otto, William 
Johnston, James Pratt, Frithjof Schuon, 
Aldous Huxley, Mircea Eliade či Richard 
Woods, považujú mystiku za nesprostred-
kovaný kontakt človeka s rozlične poňatou 
transcendenciou. Interpretácia pristupuje 
k bezprostrednej skúsenosti až dodatočne. 
Pretože interpretácia neformuje „transcen-
dentálnu skúsenosť“5 (Forman), mystika je 
„transkultúrne homogénna“ a vyznačuje sa 
niekoľkými základnými prvkami.6

Ako odpoveď na perenializmus sa 
v druhej polovici 20. storočia objavil kon-
štruktivizmus. Konštruktivistická kritika 
perenializmu je založená na obvineniach 
z hermeneutickej naivity, metodologic-
kej nedostatočnosti a nekritickej práci 
s prameňmi.

Skutočný dôvod, prečo sa perenializ-
mus dostal do nemilosti, je však zásadnej-
šej povahy a súvisí so zmenou paradigmy 
v humanitných a spoločenských vedách, 
presnejšie s novou dominanciou konštruk-
tivistickej paradigmy.

Konštruktivistický model mystiky si 
našiel svojich stúpencov v 60. a 70. rokoch 
20. storočia (napr. John Hick), ale jeho 
hlavným protagonistom sa stal Steven Katz, 
odkedy v roku 1978 publikoval svoj pro-
gramový článok Language, Epistemology 
and Mysticism.7 Katzove tézy našli veľkú 
odozvu predovšetkým u Roberta Gimella 
a Petra Moora.  

Katz je redukcionista, ktorý reduku-
je mystickú skúsenosť na iné formy ľud-
skej skúsenosti. Pre jeho radikálnu formu 

konštruktivizmu sú charakteristické dve 
základné tézy – konštruktivistická téza 
o sprostredkovanej povahe každej skúse-
nosti a pluralistická téza o radikálnej plu-
ralite mystických skúseností.

Konštruktivizmus interpretuje nábo-
ženskú skúsenosť ako výsledok procesu 
racionalizácie a diskurzivity. Všetky typy 
ľudskej skúsenosti (bežná skúsenosť, skú-
senosť estetická, umelecká, náboženská, 
mystická, apod.) sú, podľa konštruktivistov, 
formované, sprostredkované a konštruova-
né pojmami, vierou a jazykom. Skúsenosť 
je vždy interpretovaná. „Čistá“ skúsenosť, 
tzn. skúsenosť ako taká nejestvuje, jestvuje 
len mentálna konštrukcia či rekonštrukcia 
skúsenosti. 

Hoci sa rozchádzajú v tom, ako má 
byť skúsenosť konštruovaná, predstavite-
lia konštruktivizmu sa zhodnú na tom, že 
konštrukčnú činnosť mysle je podmienená 
sociologickými faktormi. V nedocenení až 
prehliadaní kontextu mystickej skúsenosti 
vidí konštruktivizmus základný nedostatok 
perenializmu.8 

Ale aj konštruktivizmus má svoje slabi-
ny. Jeho achillovou pätou je spornosť apli-
kácie konštruktivistickej, a teda neokantov-
skej epistemológie na mystiku. Konštruk-
tivistická teória poznania považuje ľudské 
skúsenosti za pojmovo, resp. kognitívne 
sprostredkované. Hoci konštruktivistická 
téza platí v oblasti bežnej skúsenosti, nie 
je vôbec isté, či platí aj v oblasti mimoriad-
nej skúsenosti. Epistemologický problém, 
na ktorý poukazujú kritici konštruktiviz-
mu, potom znie: Nie je možné, aby popri 
sprostredkovaných a skonštruovaných skú-
senostiach existovali aj nesprostredkované 
a neskonštruované skúsenosti? 
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 8 Porov. KATZ, S. T.: Editor’s Introduction. In: KATZ, S. 
T. (ed.): Mysticism and religious traditions. (nečíslov.).

 9 Porov. EVANS, D.: Can Philosophers Limit What Mys-
tics Can Do? A Critique of Steven Katz. In: Religious 
Studies, Vol. 25, No. 1, March 1989, s. 53 – 60. 

 10 FORMAN, R. K. C. (ed.): The Problem of Pure Con-
sciousness. Mysticism and Philosophy. New York : Ox-
ford University Press, 1990. 307 s.

 11 Porov. KATZ, S. T.: Language, Epistemology and Mysti-
cism. In: KATZ, S. T. (ed.): Mysticism and Philosophical 
Analysis, s. 57.

 12 Porov. FORMAN, R. K. C.: What Does Mysticism Have 
to Teach Us About Consciousness? [Online]. In: Journal 
of Consciousness Studies, Vol. 5, Issue 2, 1998. Citované 
dňa 20. 3. 2009. Dostupné na http://www.imprint.co.uk/
Forman.html.

 13 Porov. BERNHARDT, S.: Are Pure Consciousness 
Events unmediated? In: FORMAN, R. K. C. (ed.): The 
problem of pure consciousness, s. 220.

 14 Ibid., s. 232 - 234.
 15 Porov. ŠATURA, V.: Psychológia meditácie, s. 84 – 88.
 16 Porov. BERNHARDT, S.: Are Pure Consciousness 

Events unmediated? In: FORMAN, R. K. C. (ed.): The 
problem of pure consciousness, s. 223.

 17 Ibid., s. 224.

formuláciám, ako napríklad „nepredmetná“ 
alebo „atematická“ meditácia.15

Ak sú rôzne formy kontemplácie kon-
kretizáciou udalosti čistého vedomia, tak 
musia byť identické. Samozrejme, nie nu-
mericky, čo do počtu, ale čo do formy, tzn. 
fenomenálne. Udalosti čistého vedomia 
sú podľa neoesencialistov „fenomenálne 
identické“.16 

Z metodologického hľadiska sme 
oprávnení vyniesť súd o fenomenálnej iden-
tite v prípade, „ak dva texty popisujú stavy 
bez predmetu“.17 V súlade s týmto metodo-
logickým princípom sa v článku v ďalšom 
čísle časopisu Dingir pokúsim ukázať, že 
neintencionalita a fenomenálna identita 
charakterizujú aj mystickú kontempláciu 
v mystike Oblaku nevedenia a v advaite 
Ramanu Maharšiho. 
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Mystical Experiences: One or Many?
This article addresses the current academic discussion 
concerning the problem of morphology of mysticism 
based on a question whether the mystical experiences 
reported in different cultures and traditions are basically 
of the same type, or whether there are signifi cantly 
different types. In addition, this article highlights two 
most common positions relating to the problem of unity 
and diversity of mystical experience – essentialism and 
constructivism. It also introduces into the theoretical 
background of the author’s own exploration concerning 
mystical contemplation in the mysticism of The Cloud 
of Unknowing and advaita-vedanta of Ramana Maharshi 
as described in the following article. 

Ramana Maharši.

Práve týmto smerom vedú svoje úvahy 
súčasní predstavitelia perenializmu (neoe-
sencializmus). Neo esencializmus predsta-
vuje aktuálny variant esencializmu, zalo-
žený na starostlivo defi novanej introvert-
nej mystike interpretovanej ako „udalosť 
čistého vedomia“. 

Spomedzi neoesencialistov vynikli Do-
nald Evans a Robert K. C. Forman. Evans 
vyvracia Katzovu tézu o nemožnosti „čis-
tej“, nesprostredkovanej skúsenosti. Mysti-
ci tvrdia presne to, čo Katz popiera, hovorí 
Evans, a totiž to, že je možné vzdať sa všet-
kých pojmových a jazykových konštruk-
cií, t.j. všetkého konceptuálneho myslenia 
a jazykového vyjadrenia, a vstúpiť do stavu 
čistého vedomia.9 

V roku 1990 vyšla priekopnícka neo-
esencialistická zbierka venovaná obra-
ne univerzalistickej tézy pred konštruk-
tivizmom.10 Jej jadrom je argumentácia 
v prospech transkultúrneho výskytu „uda-
losti čistého vedomia“ – „pure consciousne-
ss event“ (PCE). Katz tvrdí, že nejestvuje 
žiaden dôkaz o výskyte skúsenosti čistého 
vedomia,11 Forman dokazuje pravý opak. 

Štyri eseje prvej kapitoly Formanovej 
zbierky majú za úlohu potvrdiť výskyt 
udalosti čistého vedomia v sánkji a joge, 
v indickom buddhizme, u Eckharta a v ži-
dovskej mystike. 

Autori esejí druhej kapitoly fi lozofi c-
ky argumentujú v prospech možnosti ne-
intencionálneho (bezobsažného) vedomia 
a spochybňujú schopnosť konštruktivistov 
vysvetliť proces formovania a konštruova-
nia skúseností. 

Proti konštruktivistickej a pluralistickej 
téze Stevena Katza, Robert Forman postu-
luje vlastnú axiómu, svoj neosencialistický 
variant perenializmu, založený na presved-
čení o univerzálnom výskyte nesprostred-
kovanej skúsenosti (univerzalistická téza). 
Kľúčovou kategóriou jeho teórie je „uda-
losť čistého vedomia“.12 

Pre „udalosť čistého vedomia“ je cha-
rakteristická neintencionalita a fenomenál-
na identita.13 Skúsenosť v užšom, fi lozofi c-
kom zmysle sa vyznačuje intencionalitou, 
zameraním na predmet – skúsenosť je vždy 
skúsenosťou niečoho. V tomto zmysle je 
skúsenosť sprostredkovaná. Naproti tomu 
„udalosť čistého vedomia“ nemá intencio-
nálny charakter. Je to stav seba si vedomé-
ho vedomia bez predmetu a bez obsahu.14 
Z tohto dôvodu Forman nehovorí o skúse-
nosti, ale o udalosti čistého vedomia, zatiaľ 
čo iní autori dávajú prednosť tradičnejším 
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Meditační sdružení Ching Hai se u nás etabluje díky vietnamské komunitě

Andrea Hudáková

Ching Hai navštívila Českou republiku poprvé v roce 1999 a po své přednášce v kulturním domě 
Eden nabízela zájemcům možnost okamžitého osvícení.1 Od té doby nebylo o jejích žácích 
u nás příliš slyšet. Provozovali webové stránky a k meditacím se scházeli v soukromém bytě.2 
V poslední době se situace výrazně změnila, okruh příznivců Ching Hai se aktivizuje – v oběhu 
jsou letáky, na Internetu videosnímky s přednáškami, začíná české vysílání televize Supreme 
Master TV a v Praze je v provozu již několik veganských restaurací.

Tento článek prošel recenzním řízením.

Zrození duchovní učitelky
Život Ching Hai Wu Shang Shih3 před jejím 
veřejným působením známe jen na základě 
informací, které sama poskytla: narodila 
se v severním Vietnamu snad roku 1950,4 
rodiče byli katolíci, babička buddhistka – 
Ching Hai ráda zdůrazňuje, že vyrůstala 
v prostředí obou těchto náboženství. Poz-
ději se dostala jako překladatelka Červe-
ného kříže do Německa a provdala se tam. 
Měla prý šťastné manželství, přesto cítila, 
že musí od svého manžela odejít, aby se 
mohla vydat na duchovní cestu a najít do-
konalou meditační metodu. Tu nakonec 
po několika letech nalezla v Himalájích a - 
jak popisuje - dosáhla díky ní úplného osví-
cení.5 Pobývala i v buddhistickém klášteře 
na Tchaj-wanu, kde později začala působit 
jako duchovní učitelka. Tento přerod je 

popisován takto: „Jednoho večera, během 
tajfunu se silným deštěm, když meditovala 
v místnosti za malým chrámem, zaklepa-
la na její dveře skupina lidí. Když se jich 
mistryně zeptala, proč přišli, odpověděli: 
‚Quan Yin Bódhisattva (Bohyně Milosti) 
vyslyšela naše modlitby a řekla nám o Vás, 
že jste Velký Mistr a že Vás máme požádat 
o metodu, abychom dosáhli vysvobození. 
Mistryně se je pokusila poslat pryč, ale oni 
neodešli. Nakonec Mistryně, dojatá jejich 
upřímností a oddaností, souhlasila s tím, 
že je zasvětí...“.6

Poselství
Podle Ching Hai se všichni můžeme stát 
„Nejvyššími Mistry“, ale potřebujeme 
k tomu duchovního učitele, který nám po-
může „otevřít dveře a ukázat nám, co nám 
už od začátku patří“.7 Otevřít dveře, tedy 
zasvětit do meditační metody Kuan-jin,8 
však může pouze žijící duchovní učitel – 
a tím je v současné době právě ona. Ching 
Hai se považuje za osvícenou bytost, která 
dosáhla plného božství. 

Přestože její heslo zní „Náležím Pravdě 
a hlásám Pravdu,“ Ching Hai se nedaří po-
selství jasně formulovat – její sdělení jsou 
vnitřně neuspořádaná, někdy si i protiře-
čí. Snaží se spojit různé duchovní tradice, 
často například používá biblické termíny, 
přikládá jim však jiný význam, než mají 
v židovském i křesťanském kontextu. Zdů-
razňuje, že sama nepatří k žádnému nábo-
ženství a zasvěcení nabízí všem bez ohledu 
na jejich náboženskou příslušnost. Meditaci 
Kuan-jin ovšem považuje za jedinou cestu 
k osvícení.9

Ani podstatu meditační metody Kuan-
jin není jednoduché ze sdělení Ching Hai 
pochopit. Říká o ní, že se z učitele na žáka 
přenáší beze slov. Popisuje jí jako meditaci 

„o Vnitřním Světle a Vnitřní vibraci“, při-
čemž pojem „vnitřní vibrace“ Ching Hai 
nalézá univerzálně ve všech posvátných 
písmech všech náboženství. Je to podle ní 
„nadzemský Zvuk“, který nás táhne zpět 
k Bohu – totéž, co tao nebo křesťanské 
Slovo (Logos).10

Zasvěcení
Od adeptů na zasvěcení do meditační me-
tody Kuan-jin se vyžaduje dodržování „pěti 
přikázání“, která vycházejí z čínského bud-
dhismu: „1. Nezabíjej cítící tvory; 2. Zdrž 
se říkání nepravdy; 3. Neber to, co ti není 
nabídnuto; 4. Braň se sexuálním svodům; 5. 
Zdrž se požívání jedů.“11 Příkaz nezabíjení 
v sobě obsahuje požadavek na veganskou 
stravu, Ching Hai však povoluje i lakto-
vegetariánství (rostlinnou stravu a mléko, 
bez masa a vajec). Čtvrté z těchto „pěti 
přikázání“ je nyní překládáno ve smyslu 
současného výkladu Ching Hai jako „Ne-
měj sexuální vztahy mimo partnerství“.12 

Zasvěcení je zdarma a Ching Hai ho 
provádí buď osobně, nebo na dálku pro-
střednictvím některého ze svých již za-
svěcených žáků. Po zasvěcení může žák 
pod vedením učitele podnikat další kroky 
na cestě k osvícení: během meditací pro-
chází pěti úrovněmi vědomí, nejvyšší z nich 
je „domov Mistrů“, odkud přišli všichni 
Mistři a kam se opět po ukončení své po-
zemské mise vracejí.13 Jedním z Mistrů je 
i Ježíš. I na jeho úroveň je možné se do-
pracovat meditací. Ching Hai meditujícím 
říká: „... potom budete mít veškerou sílu, 
abyste zachránili svět a abyste byli uchrá-
něni před utrpením a koloběhem zrození 
a smrti.“14

Délka meditace se může přizpůsobit 
tomu, jak rychle se chce praktikující „do-
stat k Bohu“, tedy být osvícen: pro žáka je 

VEGANSTVÍ JAKO LÉK 
PRO PLANETU

Nejvyšší duchovní mistryně Ching Hai. 
Propagační foto.

z  d o m o v a
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stanovena nejméně na 2,5 hodiny denně, 
pro ostatní stačí denně půl hodiny (někdy 
se udává 1,5 hodiny). 

Výzva
„Buďte vegany. Buďte ekologičtí. Zachraň-
te naši planetu.“ Naléhavá výzva Ching 
Hai v jistém smyslu navazuje i na celo-
světovou politickou diskusi o změnách kli-
matu. Ching Hai ovšem zastává radikální 
stanovisko a tvrdí, že pokud lidé zásadně 
nezmění svůj postoj k planetě, nastane brzy 
konec světa. „Teď máme přibližně 2 roky 
a 2 měsíce na změnu,“ prohlásila 12. června 
2008.15 Internetové stránky „Supreme Mas-
ter TV“ nyní odpočítávají dny, které lidstvu 
zbývají do „kritického bodu zlomu“.16 Klí-
čová sdělení propagačního DVD Překročili 
jsme bod. zlomu…S O S. Zachraňte svůj 
život! jsou tři: 1. kvůli globálního oteplo-
vání planety zmizí v roce 2012 z arktického 
oceánu veškerý ledovec, což katastrofálně 
změní klima na zemi, 2. podíl na oteplování 
má z 80% současná celosvětová spotřeba 
masa, 3. lidé mohou tuto katastrofu oddálit 
tím, že přejdou na vegetariánskou stravu.

Důvody pro vegetariánství, resp. vegan-
ství uvádí Ching Hai dvojí, a to duchovní 
(konzumací živočišných produktů si člo-
věk vytváří špatnou karmu) a ekologické 
(konzumace masa je příčinou globálního 
oteplování planety). O negativních dopa-
dech chovu dobytka na životní prostředí 
se Ching Hai inspirovala, jak sama říká, 
v knize J. Robbinse Dieta pro novou Ame-
riku.17 Hlavním argumentem je, že na chov 
zvířat a zpracování masa je spotřebováno 
desetkrát více energie než na vypěstová-
ní a přepravu zeleniny a že chov dobytka 
způsobuje znečištění vody a plyn z hnoje 
(metan) znečišťuje ovzduší. Ching Hai vy-
zývá lidstvo k lásce ke zvířatům a demon-

struje ji nejen na propagačních letácích, ale 
i ve dvou obsáhlých barevných knihách, 
v nichž na fotografi ích pózuje se zvířaty.18

V listopadu 2008 během jedné ze svých 
přednášek Ching Hai prohlásila, že po-
třebujeme ještě 300 miliónů veganů, aby 
bylo dosaženo „hranice kritického množ-
ství“, a vyzvala k jejich získávání pomocí 
letáků a plakátů.19 (Na otázku, kolik jich 
teď na světě je, s úsměvem odpověděla, že 
je zapomněla spočítat). Z jejích slov však 
také vyplývá, že ani vegani svět nezachrání, 
mohou pouze oddálit „bod zvratu“ o dva 
roky: „Přála bych si, aby se ta lhůta dala 
stále posouvat, ale i milost vesmíru má 
svoji hranici. Protože kdybychom prodlu-
žovali milost, lidé by se neprobudili a dále 
by navzájem zabíjeli sebe i zvířata…“20 
Není příliš jasné, jak to Ching Hai myslí. 
Původní termín – rok 2012 odpovídal údaj-
né předpovědi konce civilizace v mayském 
kalendáři, v současné době je ale – zdá se – 
„bod zlomu“ posunut na začátek roku 2013.

V jedné ze svých videokonferencí v led-
nu 2009 reagovala Ching Hai na informaci, 
která proběhla světovými médii, že bylo 
na Marsu naměřeno určité množství ply-
nu, což by mohlo znamenat, že je tam ži-
vot. Sdělila, jak došlo k zániku civilizace 
na Marsu: přežily pouze 0,2% obyvatel, 
a to ti, kteří praktikovali metodu Kuan-Jin 
a byli vegetariány. Žijí nyní ukryti v jesky-
ních a metan, který byl naměřen NASA, je 
plyn, který odvádějí na povrch ze svých 
podzemních skrýší.21 

Společenství
Hnutí kolem Ching Hai vzniklo pravděpo-
dobně v roce 1990. Tehdy začal vycházet 
časopis The Supreme Master Ching Hai,22 
později nazvaný News. Mezinárodní aso-
ciace Nejvyšší Mistryně Ching Hai23 vy-

dává kromě časo-
pisu i knihy, audio 
a video nahrávky, 
informační letáky, 
provozuje webové 
stránky a několik 
let i televizní sta-
nici Supreme Mas-
ter TV, jejíž vysílání 
v angličtině (s titulky 
v několika desítkách 
jazyků) je dostupné 
prostřednictvím sa
telitu nebo Interne-
tu téměř po celém 
světě. 

Sídlem Asociace je Tchaj-wan. Středis-
ka jsou po celém světě, nejpočetnější komu-
nita je ve Vietnamu. Společenství používá 
pro obě tato místa starší názvy: pro Vietnam 
název Au Lac, který patřil království z doby 
před naším letopočtem, pro Tchaj-wan ko-
loniální název Formosa.24 V kontinentál-
ní Číně bylo hnutí zakázáno.25 Je možné 
odhadnout, že volné společenství kolem 
Ching Hai tvoří několik desítek tisíc lidí.26

Reprezentantem Asociace navenek je 
samozřejmě její duchovní učitelka. Charak-
teristický pro ni je široký umělecký záběr, 
který její žáci vnímají jako projev úplné-
ho osvícení: maluje obrazy, navrhuje šaty, 
šperky,27 vějíře, lampy, skládá poezii, texty 
a hudbu k písním a tyto písně sama interpre-
tuje.28 Je to žena, která se vymyká obvyklé 
představě duchovního učitele: líčí se, mění 
účesy, zdobí se šperky a odívá se do výraz-
ných nákladných šatů, jež si sama navrhuje. 
Přerod od buddhistické mnišky k moderní 
ženě Ching Hai vysvětluje takto: „Mám 
mnoho různých šatů v různých barvách, 
z nichž některé jsou velmi šokující, abych 
se mohla obléknout podle chuti různých 
lidí. (…) Šaty nejsou důležité, ale oblékám 
si je proto, abych umožnila lidem mne po-
znat. Velmi často mě vidí uvnitř dříve, než 
mě potkají. A pokud si nevezmu určité šaty, 
oni mě nemohou rozeznat a komunikovat 
se mnou a zapomenou na spříznění, které 
se mnou mají ze svého minulého života.“29 
Z prodeje svých šatů Ching Hai údajně fi -
nancuje humanitární činnost. Upozornila 
na ni roku 1995, kdy v několika zemích 
světa uspořádala cyklus „Nebeských mód-
ních přehlídek“.30 V poslední době ji však 

Logo sítě restaurací Loving Hut. Malé 
červené „srdíčko“ nahoře je znak 
Ching Hai vytvořený spojením písmen 
S a M (Supreme Master). Nad srdcem 
vpravo dole je nápis „Go veg. Be green.“ 
Zdroj: http://www.lovinghut.com/index.
html.

Zprávy o současných klimatických změnách přispívají k na-
léhavosti poselství Ching Hai.

z  d o m o v a
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lze v dostupných na-
hrávkách spatřit častěji 
v jednoduchém volném 
oděvu a s rozpuštěnými 
dlouhými světlými vlasy. 

Následovníci Ching 
Hai u nás
Mezinárodní asociace 
Nejvyšší Mistryně Ching 
Hai byla u nás regis-
trována jako občanské 
sdružení v říjnu 2000.31 
V internetové prezentaci 
vystupuje pod názvem 
Mezinárodní meditační 
sdružení Nejvyšší Mis-
tryně Ching Hai v České 
republice. Sdružení se 
prezentuje na Internetu především českým 
vysíláním Supreme TV. Zatím je k dispo-
zici jen několik krátkých pořadů o vegeta-
riánském stravování. Vysílání s českými 
titulky je omezeno pouze na určité hodiny. 
Od roku 1999 bylo přeloženo několik čísel 
časopisu News pod názvem Zprávy.32

Českému sdružení se podařilo veřejně 
prezentovat i jinak. V neděli 22. února 2009 
proběhla v Praze podpisová akce na záchra-
nu planety (není z ní však k dispozici žádný 
ofi ciální výstup). Již v září 2007 dostalo ně-
kolik českých příznivců Ching Hai prostor 
ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. 
V pořadu Máme hosty nabídli tito přízniv-
ci kromě jiného i méně náročnou verzi své 
duchovní cesty: postačí meditovat jen půl 
hodiny denně a nejíst maso pouze 10 dnů 
v měsíci.33 Klipy o změnách klimatu se ob-
jevily i v internetovém vysílání Stream.cz.

Duchovní mistryni Ching Hai propagu-
jí nyní již tři pražské veganské restaurace, 
provozované jejími žáky a současně pří-
slušníky zdejší vietnamské komunity. Nej-
starší z nich je nenápadná Vegetka34 v Dej-
vicích. Od jara 2008 je na Vinohradech 
v provozu veganská restaurace Veg Food35 
a letos byla na Novém Městě otevřena ve-
ganská restaurace Loving Hut.36 Ta je sou-
částí stejnojmenného celosvětového řetězce 
restaurací, založeného Ching Hai. Všechny 
tyto restaurace jsou vybavené velkou tele-
vizní obrazovkou, na níž nepřetržitě běží 
vysílání Supreme Master TV, k dispozici 
jsou propagační materiály a k nahlédnutí 
knihy a časopisy. Řetězec Loving Hut byl 
v Evropě dosud jen ve Vídni a v Paříži.37 
Praha se k těmto městům přidala zřejmě 
díky své poměrně početné vietnamské ko-
munitě.            

Mgr. Andrea Hudáková, DiS. (*1976) vystudovala 
Evangelikální teologický seminář a Evangelickou 
teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde 
dokončuje postgraduální doktorské studium na katedře 
religionistiky.

Veganism as a Remedy for the Planet
In this article the author focuses on the career, teaching 
and diverse public activities of Ching Hai, a Vietname-
ese spiritual leader. The central message of this teacher 
consists of two main points: fi rst, a particular meditation 
technique, called Quan Yin, aquired by initiation. This 
technique is presented as the only access to spiritual 
enlightenment. And second,  an environmentally sensitive 
life style and dietary rules, particularly no consummation 
of meat and eggs. In the last part of the article the author 
lists and comments on the characteristics of the commu-
nity of Ching Hai’s followers and summarizes the history 
of this movement in the Czech Republic.  
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Obálka hlavní propagační 
brožury.

“Nepatřím buddhismu ani katolicismu,” 
říká Ching Hai na propagačním plakátku. 
“Náležím Pravdě a hlásám Pravdu. 
Můžete to nazývat buddhismem, katolicis-
mem, taoismem, nebo jak se vám zlíbí.”
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Mluví se o něm v souvislosti 
V mediálním rozruchu kolem tzv. kuřimské 
kauzy byl novinář Darek Šmíd výjimečný. 
Pro Lidové noviny napsal nadprůměrný 
text, který nebyl nesen senzacechtivostí, 
ale naopak vybízel k hlubšímu pochopení 
vztahu veřejnosti a nových náboženských 
hnutí.1 Přesto se právě tohoto článku tý-
kaly žaloby, které pražskému Městskému 
soudu podal Ole Krogh Nydahl, dánský 
zakladatel a hlavní představitel světové-
ho hnutí Buddhismus Diamantové cesty 
(krátce jsme o sporu informovali v časopise 
Dingir 4/2007).

Šmídův text totiž začínal pod titulem 
„Spaste svoje duše“ na dvoustraně, kterou 
z větší části naplňovala dramatická koláž, 
umístěná na sytě rudé podkladové barvě. 
Koláž doprovázel vysvětlující popisek: 
„PANOPTIKUM. Shora: „Vesmírný člo-
věk Aštar Šeran, náboženský vrah Char-
les Manson, scientolog Tom Cruise, Klára 
Mauerová s Barborou Škrlovou, Marshall2 
Applewhite z „Nebeské brány“, „diamanto-
vý buddhista“ lama Ole Nydahl a munisté 
při hromadné svatbě. O těchto všech se 
mluví v souvislosti se sektami.“

Žaloba o uveřejnění odpovědi3 žáda-
la po Lidových novinách otištění textu, 
v němž mělo stát, že uvedení Nydahla 
ve výše zmíněném popisku je „nejen za-
vádějící, ale i zcela nepravdivé. Ole Krogh 
Nydahl je uznaným, plně kvalifi kovaným 
lamou a učitelem meditace tradičního bud-
dhistického směru nazývaném Buddhismus 
Diamantové cesty (...) Proto je zcela vy-
loučeno nejen to, že by Ole Krogh Nydahl 
byl členem či vůdcem sekty, ale i to, že by 
byl za něj vydáván či označován.“ Soud 
však žalobu zamítl4 především z formál-
ních důvodů. Dal ale zároveň najevo, že 
nehledě k těmto nedostatkům nepokládá 

žalobu za oprávněnou. V rozsudku kromě 
jiného stojí: „Pokud se žalobce subjektivně 
domnívá, že pokud se o něm hovoří v sou-
vislosti se sektami, dotýká se to jeho cti či 
důstojnosti, pak objektivně má soud za to, 
že nikoliv.“ 

Úspěšné nebylo ani odvolání proti 
tomuto rozhodnutí ani žaloba o ochranu 
osobnosti,5 v níž žalobce Ole Nydahl žá-
dal po Lidových novinách omluvu „za to, 
že jej nepravdivě uváděly ve spojitosti se 
sektami“, úhradu ve výši 300 tisíc českých 
korun a úhradu soudních výloh. V odpovědi 
na tuto žalobu se žalovaná akciová společ-
nost Lidové noviny bránila např. i tím, že 
„sdělení, podle kterého se o žalobci mluví 
v souvislosti se sektami, je pravdivé...“ Toto 
poněkud kluzké a alibistické, leč mezi no-
vináři oblíbené vyjádření, že „se o někom 
mluví v souvislosti s něčím“, nakonec při-
pělo k úspěchu Lidových novin v tomto 
sporu. Žalob ce totiž na začátku roku 2009 
shledal, že před českým soudem nemá 
mnoho nadějí, a vydal svému právnímu 
zástupci pokyn, aby ve vedení sporů dále 
nepokračoval. 

Souvislost s hnutím
Otázku souvislosti bychom nalezli i v dru-
hém případu, v němž Nadace 
Hnutí Grálu v České republice 
vedla spor s vydavatelem dení-
ku Mladá fronta Dnes. Nada-
ce se ohradila proti výrokům, 
že v tzv. kuřimské kauze „by 
mohli být zapleteni příznivci 
sekty, jakou je například Hnutí 
Grálu“, že „lidé zapojení v hnu-
tí by zavírání nahého Ondřeje 
s rukama a nohama slepený-
ma izolepou nepovažovali 
za týrání, nýbrž za výchovu“, 

a že se hnutí Grálu vyznačuje „tajnůstkář-
stvím a jeho členové se v minulosti dostali 
do konfl iktu se zákonem proto, že neposí-
lali své děti do školy“. Tyto výroky byly 
obsaženy v článcích „Týrané dítě - je to 
sekta?“ a „Dívce mohli k útěku pomoci 
členové sekty“ v Mladé frontě Dnes 19. 
5. 2007. Představitelé Nadace popírají, 
že hnutí Grálu by mělo s tzv. kuřimskou 
kauzou nějakou souvislost. Ve svém pro-
hlášení tiskový mluvčí uvedl: „Mnoho lidí 
se nenamáhá novinové články dále zkou-
mat a automaticky si spojí ’Hnutí Grálu = 
týrání dětí‘, ačkoliv s ním Hnutí nemá nic 
společného.“6

Městký soud v Praze dal Nadaci 
za pravdu v tom, že články poškodily její 
dobrou pověst, a uložil vydavateli povin-
nost otisknout omluvu a uhradit náklady 
na soudní řízení. Soud zamítl pouze ten 
návrh Nadace, aby omluva byla otištěna 
na titulní straně.7 

Existuje ovšem malá pochybnost, zda 
Nadaci je skutečně možné považovat za re-
prezentanta celého hnutí Grálu. Ti, kdo se 
považují za součást hnutí Grálu, totiž trvají 
na tom, že hnutí je zcela volným a nefor-
málním sdružením nezávislých individualit, 
které spojuje jen to, že nacházejí inspiraci 
v Abd-ru-shinově knize Ve světle Pravdy. 
Myšlenka členství je v hnutí jednoznačně 
odmítnuta. Tato volná kritéria příslušnosti 
k hnutí Grálu zajisté splňovali i ti, kdo se 
podíleli na trestných činech v tzv. kuřimské 
kauze: knihu Ve světle Pravdy četli a ctili, 
a byli dokonce na jejím základě slavnostně 
zpečetěni. Ve světle této skutečnosti se ne-
zdají být výše uvedené novinářské výroky 
zcela nepravdivé. Není nutné chápat akté-
ry kuřimské kauzy také jako součást hnutí 
Grálu, byť působící odděleně od ostatních? 
Jinými slovy: zůstává otázka, zda rozhod-
nutí paní soudkyně považovat Nadaci Hnutí 

Krátce o dvou nedávných žalobách na česká média

Zdeněk Vojtíšek

Soudních sporů, které vedla náboženská společenství a je-
jich představitelé s médii, bylo v posledních dvaceti letech 
několik. V následujícím článku si všimneme dvou z poslední 
doby. U začátku obou sporů je tzv. kuřimská kauza, tedy případ 
týrání dětí, na němž se podíleli také příslušníci společenství, 
odtrženého od hnutí Grálu. 

ý

JEN TUŠENÍ 
SOUVISLOSTÍ

Dokončení článku a medailonek 
autora na straně 138 v rámečku dole.
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Nový dokument komise pro Víru a řád Světové rady církví 

 
Jiří Vogel

Ve dnech 7. - 13. října 2009 se na Krétě v Orthodoxní akademii 
konalo pod patronací konstantinopolského patriarchy Bar-
tholomea I. plenární zasedání komise pro Víru a řád Světové 
rady církví, aby zhodnotilo dosavadní činnost komise a pro-
jednalo dokumenty vzešlé z ekumenického dialogu. Středem 
rozhovorů se stal dokument Podstata a poslání církve. Aby-
chom pochopili jeho význam, podívejme se nejprve v krátkosti 
na postavení hnutí pro Víru a řád ve světovém ekumenickém 
kontextu. 

z a h r a n i č í

Ačkoli je křesťanstvo stále rozděle-
né do řady konfesních útvarů, je možné 
od minulého století pozorovat rostoucí 
snahy o vzájemné sbližování. Pro tento 
proces se prosadilo přízvisko ekumenic-
ký.1 Ve smyslu univerzality křesťanského 
poselství byl tento výraz poprvé použit až 
v 19. stol. v souvislosti s mezinárodně or-
ganizovanou misijní činností. Za počátek 
moderního ekumenického hnutí bývá ale 
považována až Světová misijní konference 
v Edinburghu v roce 1910, která dala pod-
nět ke vzniku Mezinárodní misijní rady.2 
Právě na misijní konferenci v Edinburghu 
se zrodila i myšlenka světového hnutí pro 
Víru a řád, když zde fi lipínský biskup Char-
les Brent vystoupil s návrhem na svolání 

světové konference, jejímž cílem by bylo 
zkoumání prvků víry, ve kterých se církve 
shodují, příp. které je rozdělují.

Poprvé se hnutí pro Víru a řád shro-
máždilo na světové konferenci v Lausanne 
v roce 1927. Zde již otevřeně proklamovalo 
svůj hlavní cíl, jímž je zvěstování evange-
lia a hledání viditelné jednoty. Na prvních 
dvou světových konferencích – druhá se 
konala v roce 1937 v Edinburghu – mělo 
hledání společné jednoty podobu vzájem-
ného poznávání a dalo podnět ke vzniku 
nových teologických disciplín, například 
srovnávací eklesiologie (nauka o círk-
vi). V roce 1948 to bylo právě hnutí pro 
Víru a řád, které spolu s dalšími světový-
mi ekumenickými hnutími pro praktické 

křesťanství a pro mi-
sii iniciovalo vznik 
Světové rady církví. 
Od třetí světové kon-
ference, jež se konala 
v roce 1952 v Lundu, 
lze pozorovat význam-
ný posun od pouhé 
srovnávací metody 
k teologickému dia-
logu o kontroverzních 
otázkách, v němž se 
vychází ze společné-
ho biblického a chris-
tologického základu. 
V podobném duchu se 
konala i čtvrtá a pátá 
světová konference, 

v roce 1963 v Montrealu a v roce 1993 
v Santiagu de Compostela.3 

Plénum komise pro Víru a řád (Faith 
and Order, dále jen FOC), které je od roku 
1948 integrální součástí Světové rady 
církví, má 120 členů. Každých 18 měsíců 
se schází třicetičlenná stálá komise, která 
připravuje a hodnotí své studijní projekty. 
Vedle stálé komise pracuje též řada pra-
covních skupin, které pokračují v mezicír-
kevním dialogu na místní i světové rovině 
a zpracovávají nejrůznější texty a studijní 
dokumenty. Neméně významnou částí di-
alogického procesu je i společná modlitba 
a bohoslužba. I když si spolu církve zapo-
jené do ekumenického dialogu plně nero-
zumějí, což se projevuje například nemož-
ností společného přijímání večeře Páně, 
společné bohoslužby vytvářejí a udržují 
vědomí jakési předběžné jednoty a mno-
hotvarost jejich projevů je vnímána jako 
pozitivní a obohacující.

Na posledním zasedání FOC na Krétě 
byla vedle otázek zaměřených na oblast sta-
rokřesťanské tradice, bohoslužby a sociální 
etiky věnována hlavní pozornost dokumen-
tu Podstata a poslání církve,4 který se snaží 
odpovědět na otázku, jakým způsobem lze 
uvažovat o cestě k viditelné jednotě církví. 
Dokument v této centrální otázce a úkolu 
ekumenického hnutí navazuje na řadu po-
dobných počinů v minulosti a organicky je 
do sebe začleňuje. Na prvním místě je třeba 
zmínit dokument z Limy z roku 1982 Křest, 
večeře Páně a ordinace (BEM)5. Navzdory 
řadě kontroverzních bodů zejména v otáz-
kách eucharistie a ordinace shromáždění 
FOC tehdy schválilo návrh jednomyslně 
a bez protihlasů, proto se někdy o této udá-
losti hovoří jako o „limském zázraku“ či 
o „kairu“ ekumenického hnutí. Výjimečné 
shody se dosáhlo hlavně díky odkazům 
na řád a nauková rozhodnutí rané církve.6 
BEM je výjimečný tím, že řada církví pod 
jeho vlivem upravila různé aspekty své bo-
hoslužebné praxe a též že jsou v něm jasně 
ukázány konvergence, na jejichž základě 
by mohlo být dosaženo významné shody. 

Vedle toho je hned na začátku doku-
mentu připomínán kratší text Církev jako 
koinonia: dar a povolání 7 z roku 1991. 
Jak vyplývá z názvu, jeho střed tvoří od-
kaz k pojmu koinonia, který je zde chápán 
ve smyslu společného života ve viditelné 
jednotě. Užívání tohoto pojmu v procesu 
ekumenického dialogu má několik nespor-
ných předností: má pevnou oporu nejen 
v textech Nového zákona, ale i v pozděj-
ším období patristiky a v reformaci. Není 

ý p y

SPĚJÍ CÍRKVE 
K „JEDNOTĚ 
V DIVERZITĚ“?

Ekumenický patriarcha z Konstantinopole Bartholomeus I. 
v rozhovoru s generálním sekretářem SRC Rev. Dr. Samuelem 
Kobiou, v pozadí stojí metropolita Bishoy z Damietty z Koptské 
ortodoxní církve.

Foto: © WCC / Peter Williams.

Tento článek prošel recenzním řízením.
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zatížen konfesními či ideovými břemeny 
tak, jak je tomu u pojmů církev nebo Boží 
království. Je pozitivně mnohovýznamo-
vý (lze jej překládat výrazy: společenství, 
obecenství, sdílení, spoluúčast apod.), což 
umožňuje chápat jednotu rozličnými způso-
by a ve značné šíři a přitom zůstat v mezích 
křesťanské tradice.8 

Proč nový dokument? FOC si uvědo-
muje, že množství ekumenických doku-
mentů, bilaterálních a multilaterálních do-
hod apod. dosáhlo takové míry, že ztrácí 
na přehlednosti. Proto se snaží o vypraco-
vání dokumentu v takovém rozsahu, aby 
v něm bylo možné zahrnout veškeré před-
chozí významné závěry a podrobit je nové 
refl exi. Navíc v posledních dvaceti letech 
došlo v celosvětovém měřítku k řadě spo-
lečenských změn, jež měly podstatný vliv 
na podobu ekumenického dialogu. Někdy 
se v této souvislosti hovoří i o krizi ekume-
nického dialogu, jež je dána jednak novou 
geopolitickou situací po skončení studené 
války, kdy není potřeba dialogu pociťová-
na s takovou naléhavostí, ale také vnitřním 
vývojem církví, které přijaly některé nové 
společenské prvky do svého života. (Jako 
příklad lze uvést svěcení žen v episkopál-
ních církvích, které vyvolalo negativní re-
akce mezi pravoslavnými církvemi.) To se 
pak projevuje určitou stagnací ekumenic-
kých procesů a hledáním nových cest k cí-
lům, jichž by mělo hnutí dosáhnout. Vedle 
toho je třeba inovovat jazyk ekumenického 
dialogu. Rozdělení církví je v řadě otázek 
dáno různými důrazy a různým chápáním 
biblických a tradičních výrazů a jejich 
vzájemnou provázaností. Právě nalezení 
společného jazyka a přístupu nebo - jak se 
dnes stále častěji říká - nové ekumenické 
hermeneutiky by mělo pomoci v řešení 
těchto problémů. 

Velice pozoruhodná je také metodologie 
dokumentu, která reaguje na známý nešvar 
teologických publikací libujících si v příliš-
né abstrakci. Hned v úvodu jsou církve vy-
zývány, aby přispěly konkrétními regionál-
ními zkušenostmi. V ekumeně je dnes zcela 
zjevné, že nejednota v pochopení podstaty 
a poslání církve není dána jen konfesními 
spory, ale také konkrétní dobovou situací 
ve státě, národě či etniku. Se zcela odlišnou 
zkušeností přichází církev, která je ve spo-
lečnosti tlačena jinými náboženskými sku-
pinami do ghetta, nebo církev, která sice 
tvoří většinu, ale její členové žijí životem 
za hranicí chudoby, či církev v sekularizo-
vané společnosti apod. Konkrétní příběh 
umožňuje nejen lépe „vplout“ do hloubky 

problému a lépe porozumět základům ekle-
siologie druhých církví, ale i určitou míru 
identifi kace s postoji druhých a tím i vyva-
rování se jednostranných řešení. 

Tato metodologie je přítomná i v řadě 
dalších (zejména studijních) dokumentů 
FOC. Za zmínku stojí např. sociálně-etické 
studijní materiály o výzkumu kmenových 
buněk, homosexualitě, globalizaci a pro-
selytismu, jež byly na konferenci též živě 
diskutovány, a jež jsou postaveny na pří-
padových studiích nesoucích dokonce po-
dobu fi ktivních dialogů mezi duchovními 
různých církví, odborníky z oblasti přírod-
ních i společenských věd a nejrůznějšími 
aktivisty. 

Dokument se přirozeně snaží nalézt 
zejména novou cestu k viditelné jednotě 
a načrtnout její hrubou podobu. V této sou-
vislosti se prosazuje myšlenka tzv. „recep-
tivního ekumenismu“, který usiluje obrátit 
otázku ekumeny tak, aby se církve namísto 
postoje vyjádřeného slovy: „nevadíte nám, 
jste pouze jinak smýšlející křesťané, ale 
zároveň vás nijak zvlášť nepotřebujeme“, 
ptaly, čím a v jaké míře jsou ochotny nechat 
se inspirovat a duchovně obohatit od tradic, 
myšlenek a zvyků ostatních církví. Je jisté, 
že cesta ekumenického dialogu vede jen 
skrze zájem o druhé církve a snahu pocho-
pit jejich specifi cké důrazy ve víře.9 

Ekumenické hnutí si dnes uvědomuje, 
že hledání viditelné jednoty církve v diver-
zitě jejích konkrétních podob nebude jedno-
duchou záležitostí a že pokud se podaří najít 
cestu k nějaké podobě viditelné jednoty, lze 
ji očekávat spíše v horizontu desetiletí než 
roků. Rovnováha mezi jednotou a diverzi-
tou je velice křehká. Diverzita i jednota se 
mohou snadno stát destruktivním elemen-
tem. Diverzita bývá destruktivní, pokud 
hraničí s lhostejností a někdy až určitou 
rozplizlostí, jednota se stává nebezpečnou, 
když je zaměňována s uniformitou. Jednota 

v diverzitě má ale v textech Nového zákona 
i v dějinách církve pevnou oporu. A nejen 
to, dokument posiluje autoritu této myš-
lenky poukazem na její primární přeobraz, 
na trojiční jednotu v Bohu. O legitimitě 
myšlenky jednoty v diverzitě církve dnes 
nepochybují, mají spíš problém určit hrani-
ce diverzity. Proto dokument ostře rozlišu-
je mezi diverzitou a rozdělením (division) 
církví. Oblasti, v nichž jsou církve rozdě-
lené, jsou v dokumentu uvedeny ve zvlášt-
ních rámečcích. Díky tomu dokument jasně 
defi nuje neuralgické body rozdělení církví 
a účastníky dialogu zavazuje k úsilí o pře-
konání rozdělení. Zda se to podaří, ovšem 
zůstává otevřenou otázkou.         
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Streben die Kirchen zu einer Einheit in Diversität?
Der Artikel konzentriert sich vor allem auf das ekkle-
siologische Dokument Wesen und Auftrag der Kirche, 
der an der Plenartagung der Kommission für Glauben 
und Kirchenverfassung in Kreta von 7 bis 13 Oktober 
2009 diskutiert wurde. Er betrifft sowohl die erzielten 
Erfolge als auch die Momente der Krise im Bereich der 
Ökumene an. Zum Schluss erwähnt er auch ein von der 
wichtigen Konzepten der Gegenwart, sog. „rezeptive 
Ökumene“, die besteht im Suchen der Einheit auf den 
Grund der Anreicherung ihrer Tradition durch andere 
christliche Traditionen.

Ekumenický patriarcha z Konstantinopole 
Bartholomeus I.

Foto: © WCC / Peter Williams.
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Religionisté vypočítávají různé role nábo-
ženství: náboženství pomocí symbolů inter-
pretují svět, sjednocují určitá společenství, 
legitimizují společenský řád, jsou autoritou 
v otázkách morálky a pravdy, doprováze-
jí člověka v klíčových okamžicích života, 
nabízejí svátky, slavnosti, extatické zážit-
ky, předměty k uctívání – a mohli bychom 
pokračovat ještě dlouho. Je zajímavé pátrat 
po tom, v co věří a co uctívají ti, kteří se 
považují za ateisty, nebo ti, kdo duchovně 
hledají za hranicemi tradičních nábožen-
ství. Můžeme se přitom zamýšlet nad tím, 
které z uvedených funkcí náboženství tato 
„nová náboženství“ či náhražky nábožen-
ství plní.

Média převzala řadu funkcí, které tradičně plnila náboženství

Tomáš Halík

Člověk je nevyléčitelně náboženský tvor, náboženství je 
antropologickou konstantou, stálicí lidské kultury – tato 
tvrzení lze jistě podepřít mnoha dějinnými důkazy. Avšak je 
třeba dodat, že „náboženské funkce“ plní různé jevy a také 
sociálně kulturní role jednotlivých náboženství se v dějinách 
mění. Dějiny jsou plné příkladů zaniklých podob náboženství. 
Do uprázdněného prostoru však vždy něco vstupuje: buď jiné 
podoby náboženství, anebo jevy, které dříve nebo později se 
alespoň v něčem začnou náboženství nápadně podobat.

Mizející západní náboženství
Bylo by možné říci, že dominujícím „ná-
boženstvím“ Západu byla asi sto padesát 
let – přibližně od počátku 19. do poloviny 
20. století - věda. Nebo spíše víra ve vědu: 
důvěra, že pokrok vědy a techniky postup-
ně vyřeší všechny naše velké problémy, 
zodpoví všechny zásadní otázky a snad 
také přinese ráj na zemi. Koncem středo-
věku totiž přestala tehdejší teologie (která 
byla výsostnou podobou pozdně středově-
kého křesťanství, jež kladlo daleko větší 
důraz na „ortodoxii“ než na „ortopraxi“, 
na „správné věření“ než na praktické jed-
nání z víry) být jazykem, schopným vyjádřit 
zkušenosti a pocity tehdejších Evropanů – 
jejich nové pohledy na kosmos, přírodu, 

dějiny, na tělo, antickou tradici či nově ob-
jevené kontinenty. 

Přírodní věda tenkrát nabídla vhodný 
jazyk a s ním nový, jednoduše srozumitel-
ný obraz světa. Na konci 20. století se však 
věda tuto roli ztratila: stala se příliš kom-
plikovanou a specializovanou na to, aby 
poskytovat srozumitelnou životní orienta-
ci pro „obyčejného člověka“, už nemohla 
nabízet celkový obraz světa a odpovědi 
na nejzazší otázky smyslu.

Druhým novověkým kandidátem 
na trůn, uprázdněný tradičním nábožen-
stvím, bylo umění. Zejména romantické 
chápání génia představilo umělce, nejčastěji 
básníka či skladatele, jako proroka, mající-
ho přímý přístup k božskému a vnášející-
ho božskou krásu do světa – vzpomeňme 
na kult Goetheho, Beethovena či Wagne-
ra. Architektura divadelních a koncertních 
budov a sálů devatenáctého století evokuje 
atmosféru chrámů (ve dvacátém století je 
pak vystřídají v této roli posvátné budovy 
bank a obchodních domů).

Poté patriotismus a nacionalismus – 
zejména v rámci politického romantismu 
19. století – a nové politické ideologie 
přinesly nová i stará božstva, nové mýty 
a nové oltáře. 

Náboženství současného Západu
V několika svých posledních knihách rozví-
jím myšlenku, že média jsou náboženstvím 
současného západního světa (zatímco mo-
derní křesťanství už od osvícenství ztratilo 
charakter „náboženství“ v sociologickém 
smyslu, totiž být integrační silou celé spo-
lečnosti, jejím společným jazykem).

Právě média nejvlivněji interpretují 
svět a skládají náš obraz světa dohromady 
jako mozaiku: co víme o politice, kultuře, 

MÉDIA – 
NÁBOŽENSTVÍ 
NAŠÍ DOBY? 

Současná religio Západu: média

(...) Podle mého názoru se po druhé světové válce rozhodující religio Západu stávají média. Média přebírají řadu aspektů role tra-
dičních náboženství: Nabízejí symboly, interpretují svět, předkládají podmanivé příběhy, ovlivňují styl myšlení a chování lidí, 
vytvářejí sítě, nabízejí společnou zkušenost, sdílená témata. Jsou také a především arbitry pravdy - reálné a důležité je to, co lidé 
viděli „na vlastní oči“ v televizních zprávách. Média všeho druhu jsou nervovým systémem informační společnosti. Obemyka-
jí a spojují prakticky všechny sektory života společnosti. Tvoří prostor, v němž se potkává kultura, sport, politika, hospodářství, věda 
i náboženství a jsou v příslušném balení dopravovány do vědomí milionů lidí; bez možnosti mediální rezonance má jakýkoliv 
spole čenský jev i myšlenka mizivou naději na dosažení společen ského vlivu.
Média zprostředkovávají naprosté většině dnešních západních společností mnohem víc než jen informace o dění ve světě - pře-
devším předávají a formují celkové vnímání světa. Tento obraz světa je implicite obsažen v záplavě obrazů a vnímán „podprahově“ 
- není často refl ektován ani tvůrci, ani konzumenty mediálních programů. Ve svobodném světě je jistě „nezáměrný“ (v tom 
smyslu, že není ideologicky řízen tak, jako jsou v totalitních režimech média většinou prvoplá nově a nezakrytě využívána jako 
ideologický propagandistic ký orgán), o to je však sugestivnější. Není to jistě už žádný „jednotný obraz světa", avšak právě jeho 
pluralita, roztříštěnost, fragmentárnost je jednou z hlavních charakteristik toho to obrazu (interpretace) světa. (...)

t é m a
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vědě, sportu a koneckonců i o náboženství, 
víme dnes z valné části právě prostřednic-
tvím médií. 

Média jsou – a i toto je jedna z podstat-
ných náboženských úloh – arbitry pravdy 
a vážnosti: většina lidí má nějakou událost 
za pravdivou, protože ji viděla „na vlastní 
oči“ na televizní obrazovce, a za důležitou, 
protože byla na předním místě zpravodaj-
ství či na titulní stránce novin. Postupně se 
notorický televizní divák učí nahrazovat 
„vlastní oči“ stále víc „očima kamery“, a to 
do té míry, že i jeho bezprostřední vnímání 
věcí je pak už natolik bezděčně ovlivněno 
a strukturováno optikou kamer (a impli-
citní ideologií producentů masmédií), že 
už téměř není schopen se dívat vlastníma 
očima a myslet vlastním mozkem, hodnotit 
vlastním svědomím. 

Média nabízejí společný jazyk, sdíle-
né příběhy, „velká vyprávění“ a symboly 
- ovlivňují styl myšlení a života lidí. Toto 
všechno patří k základním rysům odvěké 
sociální role náboženství.

Média ovšem nejsou jen pasivním zrca-
dlením skutečnosti, jak nám chtějí někteří 
producenti médií namluvit: média skuteč-
nost vykládají, a tím ji spoluutvářejí. Mají 
nesmírný psychologicky-pedagogický, 
morální, a tím i politický vliv. Proto před-
stavují moc. Propojení médií s politickou 
a ekonomickou mocí je předmětem mnoha 
studií – média jsou na jedné straně vystavo-
vána tlakům představitelů různých politic-
kých a ekonomických zájmů, ti jsou však 
zase na druhé straně v mnohém odkázáni 
na sílu mediální reklamy.

Váha jednotlivých skupin ve společnos-
ti – nejen politických, nýbrž i náboženských 
– je z velké části dnes dána jejich možností 
a schopností prezentovat své hodnoty pro

střednictvím vlivných médií. Demokra-
cie je pomalu nahrazována médiokracií 
- ve volbách často vítězí nikoliv ti lidsky 
nejkvalitnější a odborně nejkompetentnější, 
nýbrž ti „fotogeničtější“ a protřelejší v ob-
lasti mediální sebeprezentace.

Rovněž současný terorismus se opírá 
především o moc hromadných sdělovacích 
prostředků. Bez jejich vlivu by nebyl do-
statečně účinný.

V pasti médií
Osnovatelé útoku z 11. září potřebovali 
mnohem víc než sama mrtvá těla televizní 
obrazy řítících se mrakodrapů, které oběh-
nou okamžitě celý svět. V těchto obrazech, 
nikoli ve výbušninách, je hlavní síla a moc 
terorismu; chemické výbušniny jsou jen 
nezbytný přípravný prostředek – hlavní 
zbraní jsou výbušné obrazy. Emoce, které 
tyto obrazy budí, jsou hlavním cílem tero-
ristů; zabití jsou jen vedlejším produktem. 
Teroristům přece nejde o tyto lidi a jejich 
smrt, nýbrž o psychologický efekt, který 
jejich smrt vyvolá prostřednictvím mediál-
ních obrazů; bez těchto obrazů by atentáty 
samy byly marginální, lokální záležitostí. 
Válek a vyvražďování ohromného množ-
ství lidí bylo v dějinách bezpočet – v tomto 
kontextu je, jakkoliv to může cynicky znít, 
11. září naprosto okrajovým fenoménem 
- avšak triumfem násilí je to, že se může 
takto učinit viditelným, virtuálně vstoupit 
do každé domácnosti miliard lidí na všech 
kontinentech – a šířit to, oč jde: strach. 
Moderní terorismus tím dobyl sakrální pro-
stor současné civilizace, toto zdání pravdy 
- a učinil z něj svou nejmocnější zbraň, 
hlavní nástroj svého vlivu. 

Rozhodně nechci démonizovat média 
– to, že zprávám o teroristických akcích 

jejich obrazům poskytují takový prostor, 
činí v „dobré víře“, je to ostatně jejich po-
vinnost, smysl jejich služby veřejnosti. Ni-
kdo přece nechce cenzurovat špatné zprávy 
a zavírat oči před tragickými událostmi vše-
ho světa, všichni máme svaté právo na in-
formace! Ale právě v tom je moc teroris-
mu nad médii a jejich prostřednictvím nad 
námi tak nesmírná a tak nebezpečná. Právě 
tato nevinnost médií – slouží jak nám, kte-
ří je nezbytně potřebujeme a jejich zprávy 
vyžadujeme, tak zároveň, ať chtějí či ne-
chtějí, terorismu, který je rovněž nezbytně 
potřebuje – je nejvíc nebezpečná, protože 
činí svět médií (to jest náš nejvlastnější 
sdílený svět) bezbranným. Tomuto největ-
šímu úspěchu teroristů – masovému šíření 
strachu prostřednictvím médií – se nedo-
kážeme bránit; všichni k němu přispíváme. 
A je to pochopitelné, máme na to skutečně 
svaté právo a alternativu neznáme: nemů-
žeme oslepit oko, jímž vnímáme svět přes 
hranice, kam naše vlastní oči nedohlédnou, 
právem nechceme být hluší k informacím 
o událostech mimo náš přirozený doslech 
a být připraveni o témata tak čerstvá, že 
ještě nevstoupila do naší mysli. Média nám 
poskytují už tady, stále a každý den, přesně 
to, co nám podle sv. Pavla mělo nabídnout 
až samo nebe: „co oči neviděly, co uši ne-
slyšely, co na lidskou mysl nevstoupilo.“ ( 
1 Kor 2,9) Média jsou nyní naším nebem, 
jež pomalu mění tvář země…

Média podle mého názoru jsou zajíma-
vým objektem studia nejen pro sociology, 
politology a psychology, nýbrž i pro reli-
gionisty a teology.         

Poznámky
 1 Srov. např. Halík T., Vzýván i nevzýván, Praha 2004, 

str. 38-40, nebo Vzdáleným nablízku, Praha 2007.
 2 Tato část je převzata z knihy T. Halík, Vzdáleným 

na blízku.

Podobně jako tradiční náboženství mají média coby religio také svou variantu pro lid a variantu pro elitu - tu první tvoří přede-
vším televize, tu druhou plejáda možností komunikace prostřednictvím internetu. Pozorujeme-li lidi, kteří unikají ze svých pro-
blémů tím, že prostřednictvím televizních seriálů virtuálně participují na životě „milioná řů“, anebo děti, bloumající nekonečné 
hodiny internetem, jistě bychom na média mohli aaplikovat slavnou Marxovu tezi o náboženství jakožto opiu lidu. Obrazovka 
televize či počítače se stává domácím oltářem, na němž probíhá „transsubstanciace“ velkého nepochopitelného vnějšího svě-
ta v domácí manipulovatelný a programovatelný svět. Člověk vychovaný médii se naučil vnímat život jako nevyčerpatel nou 
entitu přepínatelných programů a skutečnost jako vějíř světů, do nichž lze nezávazně a narychlo vstoupit brouzdá ním po inter-
netových dálnicích.
Tvrzení o médiích jakožto „náboženství" dneška nemusí být v rozporu s Benjaminovou a Rusterovou tezí, že tuto roli hraje 
„kapitalismus“, tedy hospodářská a politická demokracie, založená na tržním mechanismu. Politický život a spotřeba ekono-
mických produktů jsou do značné míry závislé na médiích, na reklamě. Tyto dva světy se ovšem potřebují navzájem - média zas 
potřebují podporu politic kých a ekonomických subjektů. Zdá se však, že úspěšnost těchto subjektů bude však stále více záviset 
na médiích, která se stávají úspěšným průmyslem svého druhu, a mediál ní magnáti nezřídka prosazují své vlastní politické zá-
jmy a preference; tu a tam se dokonce sami stávají „superstar“ politické scény. (...)

Halík T., Vzýván i nevzýván, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2004, str. 38-40.
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Této nadmíru spletité problematice, kterou 
je nesnadné postihnout na pár řádcích, se 
kromě jiného věnuje obsáhlá studie autora 
tohoto článku, nazvaná Islám a srdce Ev-
ropy v současnosti, která představuje zá-
věrečnou část velkoryse pojaté monografi e 
Islám v srdci Evropy. Vlivy islámské civili-
zace na dějiny a současnost českých zemí.1 
A protože od jejího vydání letos uplynuly 
již dva roky, rád bych se na tomto místě 
zamyslel především nad tím, k jakým po-
sunům ve vnímání islámu v České repub-
lice od té doby došlo a jaké tendence lze 
v daném směru v současnosti vysledovat. 
Rozhodně se tedy nejedná o vyčerpávající 
a uzavřenou analýzu, ale spíše o stručný 
faktografi cký a bibliografi cký nástin, vy-
povídající nejen o českém vnímání islámu, 
ale především o nás samotných.

Nikoho dnes patrně nepřekvapí, že is-
lám na Západě vyvolává mnohé emoce, 
a s tím také úzce souvisí hned první trend, 
který bych chtěl zmínit, a tím je výrazná 
polarizace postojů k tomuto náboženství. 
Islamofobní autoři islám vždy kritizovali 
a kritizovat jej budou jistě i nadále, naopak 
muslimští aktivisté své náboženství hájí 
a propagují, avšak pozoruhodné je přede-
vším zjevné přitvrzení na obou stranách 
fronty. Boj o obraz islámu, který úporně 
probíhá již celou řadu let na internetu, vel-
mi povzbudila letošní kauza spojená s plá-
ny brněnských muslimů na výstavbu nové 
mešity.2 Plodné téma, k němuž se vyjádřil 
v podstatě úplně každý, politiky KDÚ-
ČSL počínaje3 a aktivisty Národní strany 
zdaleka nekonče,4 bylo postupně mediálně 
„vyprázdněno“, ale celý příslušný kolotoč 
velmi názorně poukázal na jeden zajímavý 
moment, a to na velmi zdatnou apologetic-

kou a osvětovou kampaň ze strany (nejen 
brněnských) muslimů.

Prezentace českých muslimů 
Profesionálně vedeným webovým stránkám 
„Brány do světa obráceného půlměsíce”, 
jak sama sebe poeticky označuje islamo-
fobní inicativa Eurabia,5 pozvolna vyrůstá 
silný pro-islámský „soupeř“, a to v podobě 
volného sdružení Libertas News).6 Na roz-
díl od Muslimských listů či webových portá-
lů několika českých islámských organizací 
či sdružení nejsou tyto stránky orientovány 
pouze na muslimské čtenáře, ale snaží se 
oslovit též nemuslimské sympatizanty či 
zájemce. Čeští muslimové už nechtějí jen 
reagovat na útoky či dezinformace, ale stále 
aktivněji vyvíjejí vlastní misijní a osvěto-
vou činnost (v islámské terminologii ozna-
čovanou jako džihád jazyka). Minulý rok 
(2008) začal vycházet časopis Tajemství 
islámu (Lukáš Lhoťan a kol.,), byl vydán 
překlad významné a rozsáhlé sbírky hadí-
thů (výroků Prorokových) z pera Dr. Petra 
Pelikána, nazvané Zahrady spravedlivých. 
Sbírka výroků proroka Muhammada,7 a vy-
šel rovněž reprint Koránu (Vznešený Korán. 
Komentářem a rejstříkem opatřený překlad 
významu do jazyka českého).8 Islámská na-
dace v Praze pokračovala ve své publikační 
činnosti vydáním tří snímků, nazvaných 
Zázraky Koránu, Zázrak stvoření člověka 
a Pravda o islámu a připravuje k vydání 
několik dalších titulů. V souvislosti s desá-
tým výročím existence brněnské mešity9 se 
uskutečnila výpravná výstava o islámu a br-
něnští muslimové rovněž vydali didaktic-
ký CD-Rom, prezentující rozličné stránky 
islámské ortodoxie i ortopraxe. Desetileté 
výročí brněnské mešity bylo refl ektováno 

v regionálním i celostátním tisku a v této 
souvislosti mnohokrát zaznělo, že strach 
a nedůvěra, jež plány na výstavbu této 
muslimské modlitebny zpočátku provázely, 
se nakonec ukázaly jako neopodstatněné.

Islamofobní „fronta“ 
Avšak ani islamofobní strana nezahálela. 
Přestože ta největší esa (vzpomeňme na-
mátkou Ibn Warraqovu ostrou polemiku 
Proč nejsem muslim10) vytáhla z rukávu 
již před časem, vývoj muslimských minorit 
na Západě ji poskytl celou řadu vhodných 
podnětů k nepřehlédnutelným vyjádřením. 
Vzhledem k tomu, že neúprosné demogra-
fi cké údaje, s nimiž nás islamofobní akti-
visté tak rádi seznamují, skutečně v mnoha 
zemích vedou ke zvyšujícímu se procen-
tuálnímu zastoupení muslimů v populaci, 
není příliš pravděpodobné, že bychom se 
s tímto „islámským strašákem” v budouc-
nu přestali setkávat. Ostatně budoucí nárůst 
podílu muslimů na obyvatelstvu v Evro-
pě již řadu let zcela neodmyslitelně patří 
do pomyslného trojlístku těch mediálně nej-
přitažlivějších, a proto také nejfrekventova-
nějších témat; zbylými dvěma „lístky“ jsou 
již tradičně „žena a islám” a „islám a demo-
kracie”, popř. islám versus tzv. západní (či 
chcete-li, konzervativní) hodnoty.11 

Vzhledem ke skutečnosti, jaká témata 
bývají vybírána a upřednostňována, by nás 
vůbec nemělo překvapovat, že islám a to, co 
s ním souvisí (často však jen v hlavách pří-
slušných pisatelů!), bývá líčen ve velmi ne-
radostném duchu. Samotný kritický postoj 
k islámu představuje patrně jediné pojítko 
jinak nadmíru různorodého kolektivu při-
spěvatelů i pestré skladby příspěvků na in-
ternetových stránkách Eurabie. Najdeme 

Obraz islámu v českých médiích mnoho vypovídá o české společnosti

Bronislav Ostřanský

Snad žádnému jinému náboženství se v současnosti nedostává takové mediální pozornosti 
jako právě islámu. Je možné dlouze polemizovat, zda je to dobře či špatně, avšak tento trend 
vykazuje nejen jistou soustavnost, nýbrž v posledních letech dokonce zjevný nárůst, a proto 
ani nelze příliš předpokládat, že by i v příštích letech nějak výrazněji polevil. Obraz, který si 
o islámu vytváříme, však není pouhým dílem médií; to by bylo příliš snadné a zkratkovité 
vysvětlení. Podílejí se na něm rovněž osobní zkušenosti z pobytů v některé ze zemí „světa is-
lámu“ či kontakt s muslimy v Česku. Významnou roli v této souvislosti hraje rovněž četba knih. 

VNÍMÁNÍ ISLÁMU 
V ČESKU
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na nich jak fundované (a někdy i podnětné) 
texty, s nimiž v případě nesouhlasu má jistě 
smysl polemizovat, ale zároveň také dílka 
plná věcných nesmyslů, vyznačujících se 
záští, kterou se autoři už ani nesnaží mas-
kovat. S popularitou islámu patrně souvisí 
též obliba některých národností; to ostatně 
dokládá mj. výrazně negativní většinové 
vnímání Arabů, jež patří mezi konstanty 
sociologických průzkumů.

Kritika islámu za poslední bezmála dvě 
desetiletí u nás prošla bohatým vývojem. 
Je zajímavé sledovat, jak od počátečních 
a ještě poměrně obezřetných výtek adre-
sovaných „nesprávně interpretovanému 
islámu”, projevujícímu se v radikalismu, 
extrémismu či dokonce v terorismu, se 
postupně přechází k frontálnímu útoku, 
tedy k argumentaci, že problémy vlastně 
vůbec nespočívají ve výkladu islámu, ale 
v jeho samotných kořenech, které jsou skrz 
na skrz špatné. Podobně jako před lety autor 
skrývající se pod výstižným pseudonymem 
Ibn Warraq (tj. doslova Syn antikváře) se 
také v současnosti mnozí kmenoví přispě-
vatelé Eurabie pokoušejí na islám útočit 
zevnitř, tedy jeho vlastními zbraněmi. 
V této souvislosti jistě stojí za připomenu-
tí nedávno vydaný překlad životopisu pro-
roka Muhammada z pera Ibn Isháqa (Mu-
hammad – život Alláhova proroka),12 který 
vypracoval Viktor Svoboda původně právě 
pro potřeby Eurabie.13 Jedná se o překlad 
z arabštiny přes němčinu a angličtinu. Tento 
neprofesionální postup překladatele má asi 
ospravedlnit jeho „poctivá snaha o odhalení 
pravé tváře Proroka islámu“.

Institucionální zaštítění
Organizovanost obou stran, tedy muslimů 
i jejich zarytých odpůrců, se již dávno pře-
sunula do virtuálního světa internetu. Od-
půrci islámu se dnes mohou mj. spojovat 
prostřednictvím sociální sítě Facebook, 
a to pod heslem Islám v České 
republice nechceme. Podle we-
bových stránek Eurabie jich tam 
přibývá zhruba sto denně. Po-
dobně na Facebooku postupují 
též muslimové a jejich sympati-
zanti. V souvislosti s nedávnými 
debatami o případné výstavbě 
nové brněnské mešity se celkem 
výrazně projevili i představi-
telé české muslimské komuni-
ty. V její ofi ciální reprezenta-
ci (Ústředí muslimských obcí 
v ČR, dále jen UMO) nedávno 
došlo k výrazným personálním 

obměnám. V roce 2009 se stal předsedou 
UMO Ing. Muníb Hasan ar-Ráwí (Mus-
limská obec Brno) a místopředsedy pak 
RNDr. Vladimír Sáňka (Praha) a Ahmad 
Hamdí (Teplice).14

Přestože počet muslimů u nás velmi 
pozvolna vzrůstá, islám a problémy, které 
s ním bývají spojovány v některých zápa-
doevropských zemích, jako jsou kupříkladu 
nošení šátků ve školách, vznik a rozšiřová-
ní se muslimských ghett, xenofobní střety 
či spory o právní kompetence apod., se 
v České republice dosud nestaly vážným 
předmětem politických sporů. Toto ná-
boženství u nás nezřídka dosud bývá více 
méně vnímáno jako poměrně okrajová ku-
riozita. Zprávy věnující se aktivitám české 
muslimské obce se tak většinou dostanou 
do hlavního zpravodajství jen v návaznosti 
na pohnuté události ve „světě islámu“. Tak 
tomu bylo mj. v případě karikatur proroka 
Muhammada, událostí v Iráku, nešťastných 
výroků papeže a podobně.

Islám na našich 
knihkupeckých pultech
Hovoříme-li o prezentaci a vnímání islámu 
v naší zemi, nesmíme rozhodně zapome-
nout na produkci odbornou, ať již se jedná 
o tituly překladové či původní české, po-
cházející z per orientalistů, religionistů, 
historiků nebo odborníků jiných relevant-
ních specializací. Tato tvorba by totiž měla 
představovat jistého pomyslného arbitra, 
k němuž by se mohl s důvěrou obrátit hlubší 
zájemce o „svět islámu“, zaplavovaný ten-
denčními argumentacemi z obou znesváře-
ných stran. Tak by tomu patrně mělo být. 
A odborníci se vskutku snaží; ostatně jen 
v uplynulých dvou letech vyšla řada titulů 
věnovaných islámu nebo dějinám či kultuře 
muslimských zemí. Bohužel, mnohé z těch-
to publikačních výstupů mívají ve srovnání 
s angažovanými produkty nebo naopak zce-

la komerčními tituly výrazně nižší náklad, 
často předpokládají jistou znalost islámu 
a nemají ani zdaleka srovnatelnou propa-
gaci. Navíc, narozdíl od mnoha jiných ná-
boženství představuje islám nadmíru citlivé 
téma, čemuž nezřídka odpovídá obezřetnost 
či přímo zdrženlivost příslušných odborní-
ků vůči médiím. 

Islám na českém knižním trhu předsta-
vuje samostatnou kapitolu a je třeba jen 
přivítat, že za uplynulé dva roky se pů-
vodní odborná produkce věnovaná tomu-
to náboženství a související problematice 
rozrostla o celou řadu hodnotných studií. 
Jedná se předně o již dlouho očekávanou 
monografi i profesora Luboše Kropáčka, 
nazvanou Súfi smus. Dějiny islámské mys-
tiky.15 Na tuto rozsáhlou studii volně na-
vazuje antologie komentovaných překla-
dů ze středověkého arabského súfi jského 
písemnictví (první v češtině) z pera autora 
tohoto článku, nazvaná Hledání skrytého 
pokladu.16 A do třetice bychom měli zmí-
nit fundovanou deskripci i analýzu pojmů 
a konceptů islámského fundamentalismu 
docenta Miloše Mendela, nazvanou S puš-
kou a Koránem.17 Neměli bychom zapo-
menout ani na překladovou literaturu: loni 
vyšel (pozdě, ale přece!) jeden z klíčových 
spisů posledních let, proslulý Orientalismus 
Edwarda W. Saida.18 

V minulosti vycházela celá řada titulů 
s islámskou tématikou (mj. Korán; Živý syn 
bdícího; Čas království a říší. Mukaddima) 
v proslulé ediční řadě Živá díla minulosti 
nakladatelství Odeon. V ediční řadě Orient 
nakladatelství Academia se připravuje hned 
několik titulů z okruhu „islámské civiliza-
ce“ (mj. Živý syn bdícího; Kniha zkušeností 
arabského bojovníka s křižáky nebo Nizá-
mulmulkovo slavné Pojednání o politice).19 
Rovněž letmé nahlédnutí do edičních plánů 
některých dalších českých nakladatelství 
nás snadno přesvědčí, že se brzy můžeme 

těšit na řadu hodnotných titulů.
Zatímco řada odborníků vě-

nujích se islámu a otázkám s ním 
souvisejícím k mediím přistupu-
je velice rezervovaně, vyjadřují 
se k této problematice stále více 
a více jiní, přičemž kritériem vý-
běru již dávno není odbornost, 
nýbrž angažovanost. A právě 
tito aktivisté často kritizují „za-
slepenost orientalistů“, kteří prý 
politické korektnosti obětovali 
vědeckou poctivost a oddanost 
pravdě. Třebaže obviňování 
orientalistů z toho, že „lakují Nenápadný exteriér brněnské mešity - nejstarší mešity v ČR.
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PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D. (narozen r. 1972) 
vystudoval arabistiku a dějiny a kulturu islámských zemí 
na Filosofi cké fakultě University Karlovy. V současnosti 
působí v Orientálním ústavu Akademie věd ČR v Praze, 
kde se věnuje islámu, středověkému muslimskému 
myšlení a především pak islámské mystice (súfi smus).

Perceiving Islam in Czechia
The essay traces back the development and changes of 
Czech people’s perception and understanding of Islam and 
local Muslim community during the last two years. Since 
our debate on Islam is no longer the domain of scholars of 
various relevant specializations - not only religionists and 
historians - we can justly anticipate that its frequency and 
infl uence will gradually increase although till now there 
is no real implication that the Czech Muslim community 
constitutes any authentic and relevant political theme or 
even a danger for society. 

islám na růžovo”, patří již dávno k pole-
mikám o islámu, je třeba připomenout, že 
ani vědečtí pracovníci zabývající se danou 
problematikou rozhodně netvoří nějakou 
semknutou masu vyjadřující jeden jediný 
soubor stanovisek. Rovněž z této strany ob-
čas zazní názory, které nejsou pro muslimy 
vůbec příznivé a lichotivé.

Bulvarizace diskuse
S tím, jak v rozličných debatách o islámu 
a muslimech bývá stále více preferována 
angažovanost na úkol odbornosti, souvisí 
též další důležitý trend, a tím je bulvarizace. 
Islám se totiž nejen u nás stal velmi oblí-
beným odrazovým můstkem pro mnohem 
širší světonázorové či ideologické prezen-
tace. Po přitažlivém úvodu na téma islámu 
následuje vlastní jádro těchto výpovědí, 
jímž bývá budoucnost Evropy, lidská práva, 
konzervativní hodnoty apod. Protože zna-
lost islámu u nás nepatří k běžnému vzdě-
lání, autorům podobných sdělení procházejí 
všemožné omyly či dezinterpretace. Míra 
zdejších znalostí a předsudků o islámu se 
obvzlášť výrazně projevuje i v nejrůzněj-
ších debatách na internetu. Do již tak zji-
třených emocí občas ještě zasáhne nějaká 
ta „třešnička na dortu“; z těch posledních 
vzpomeňme např. animovaný seriál Ahmed 
a Salím, který s českými tituly zařadila 
na své stránky Eurabia.20 Přestože tento 
„blízkovýchodní South Park“, oblíbený 
zejména mezi teenagery, vychází z celkem 
vtipného a originálního záměru, jeho věcné 
zpracování plné vulgarismů a provokací 
rozhodně nenechá nikoho klidným, ať již 
jde o fanoušky či zapřísáhlé odpůrce toho-
to díla. Ale o to patrně jeho tvůrcům šlo.

Mezináboženský dialog 
Avšak abychom nekončili příliš pesimis-
ticky, připomeňme si na závěr, že vedle 
tendencí konfrontačních existují též mnohé 
aktivity na poli mezináboženského dialo-
gu. Protože toto téma zmapoval v předmi-

nulém Dingiru Vít Machálek,21 
zmiňme zde stručně jen několik 
bodů. Vedle osvětových projektů 
českých a moravských muslimů 
soustředěných kolem pražské či 
brněnské mešity je třeba připo-
menout např. aktivity občanské-
ho sdružení Mozaiky Platform 
Dialog. Na konci roku 2007 se 
v rámci osmistého výročí naroze-
ní největšího mystického básníka 
islámu, mawlány Džaláluddína 
Muhammada Rúmího, uskutečnil 

kulturní festival Rumi Alive, jenž se setkal 
s velmi příznivou odezvou. Náboženskému 
dialogu se již tradičně věnuje konference 
Forum 2000. Počet pokusů o dialog a vzá-
jemné poznávání úspěšně narůstá. I když 
je to tváří v tvář neutěšené prezentaci is-
lámu stále příliš málo, je potřeba uvítat 
každý krok, jenž dokáže obohatit pestrost 
a mnohostrannost našich pohledů na toto 
náboženství i kulturu s ním spojenou. Už 
jenom proto, aby stávající i budoucí zájem-
ci o poznávání islámu a „světa muslimů“ 
si vůbec měli z čeho vybírat a nezůstali 
tak odkázáni na klišovité a děs nahánějící 
vize v barvách přízraků Usámy bin Ládina.
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Také pro křesťanstvo se Internet stal významným médiem

 
Libuše Martínková

Historie křesťanství na Internetu se píše teprve několik let, přesto však zaznamenala za poměrně 
krátkou dobu řadu radikálních změn. Křesťanství jako celek se rozhodně nemůže pochlubit 
prvenstvím v integraci Internetu do náboženského života. Tento trend byl ještě ke sklonku 
druhého tisíciletí doménou spíše nových náboženských hnutí, mezi nimiž zcela jednoznačně 
vedla novopohanská spiritualita. Technošamané, kyberčarodějky nebo třeba novodruidové 
byli těmi, kteří objevili Internet nejprve jako relativně snadno dostupný, levný a anonymní 
prostředek komunikace a postupem času z něj vytvořili také nástroj pro svou rituální praxi. 
Právě spojení Internetu s novopohanskou kulturou bylo jedním z důvodů, pro který se ofi ciální 
křesťanské instituce, stejně jako individuální věřící, stavěli k Internetu jako k nástroji zla, který 
může snadno ohrozit křesťanskou autoritu, komunitu a integritu.1

t é m a

p ý ý

KŘESŤANÉ 
V SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH 
NA INTERNETU

Neuplynulo však mnoho let a s příchodem 
nového milénia se připojení ke globální po-
čítačové síti stalo běžnou součástí osobního 
i profesního života obrovského množství 
lidí. Také křesťané začali pomalu rozpo-
znávat možnosti, které Internet nabízí pro 
rozšíření a obohacení náboženského života. 
Ani démonizace Internetu, spojená s apoka-
lyptickými představami o zániku světa pro-
střednictvím nových technologií nedokáza-
la zastavit počátek rozsáhlé sociokulturní 
změny, kterou toto nové médium vneslo 
do života křesťanů. Se stejným zápalem, 
s jakým křesťané tehdy označovali Inter-
net jako ďáblovo dílo,2 se ho jen o několik 
let později nadšeně chopili jako efektivní-
ho nástroje pro šíření evangelia. Kazatel-
ská činnost evangelikálních křesťanských 
sborů, zejména v USA, byla zřejmě vůbec 
prvním impulzem k masovému přijetí In-
ternetu ze strany křesťanstva.3

Křesťanský Internet 
Co všechno dnes křesťanský internetový 
prostor nabízí? Vedle webových prezentací 
církví a denominací jsou to například pub-
likace biblických textů, živé přenosy litur-
gických slavností, křesťanské rozhlasové 
stanice online, osobní blogy věřících, cha-
tové modlitební skupinky, online diskuse 
s duchovními apod. Stále rostoucí interak-
tivita internetových nástrojů dala vzniknout 
také jednomu z vůbec nejzajímavějších 
fenoménů posledních let – sociálním sítím 

online. Sociální sítě na Internetu nejsou, 
zcela pochopitelně, výsadou křesťanství, 
ale právě vytváření a užívání sociálních 
sítí online je jedním z momentů, kterým 
křesťanství získává zcela novou dimenzi, 
typickou pro třetí tisíciletí. 
Co vlastně jsou tyto sociální sítě online?4 
Jednoduše je lze popsat jako seskupování 
jednotlivců do specifi ckých skupin v pro-
středí Internetu a jejich vzájemné propojení 
uvnitř těchto online komunit.  Nejčastěji 
vznikají prostřednictvím webových strá-
nek s využitím řady interaktivních prvků 
– e-mailu, chatu, blogů apod. Je běžné, že 
každý jedinec náleží do různých sociálních 
sítí, například do rodiny, pracovního pro-
středí, mezi přátele.  Stejně tak začíná být 
běžné, že se lidé napojují do sociálních sítí, 
které existují na Internetu. Některé z těch-
to sítí jsou organizované a přísně struk-
turované, jiné vznikají zcela spontánně. 
První sociální sítě online vznikaly s cílem 
vytvořit na Internetu komunitu uživatelů 
se stejným zájmem – profesním či volno-
časovým. Na Internetu je tedy možné na-
jít sociální sítě orientované na mateřství,5 
clubbing,6 sítě určené podnikatelům7 nebo 
univerzitním studentům.8 Stále častěji však 
získávají na popularitě internetové sociální 
sítě označované jako všeobecné. Ty jsou 
otevřeny všem - bez omezení na příslušnost 
k určité zájmové skupině, profesi nebo vy-
znání. Mezi ty nejznámější a nejrozšířenější 
patří například Orkut,9 Twitter10 nebo Face-

book,11 podle statistik v českém prostředí 
nejoblíbenější. Zcela výjimečné postavení 
mezi sociálními sítěmi online má pak ser-
ver YouTube.12 

Když v roce 1999 publikovali socio-
logové Barry Wellman a Keith Hampton 
vůbec jeden z prvních odborných článků 
na toto téma,13 zřejmě ještě netušili, jaké 
popularity se sociální „síťování“ během 
dalších let dočká.  Ani křesťané nakonec ne-
zůstali pozadu a tak vzniklo už po roce 2005 
množství internetových sociálních sítí, kte-
ré sdružují lidi za účelem vytváření online 
křesťanských komunit. Namátkou lze jme-
novat například servery MyChurch14 nebo 
My Godly Place.15 Pozoruhodné je, že řada 
z nich se vyvíjí zcela programově jako vý-
hradně křesťanská alternativa k už existují-
cím sociálním sítím. Příkladem za všechny 
je třeba server MyPraize,16 který doslova 
kopíruje strukturu a celkový charakter ob-
líbené sítě MySpace.17 Svým uživatelům 
umožňuje to stejné, co MySpace – sdílet 
s ostatními hudbu, ať už v audio nahrávkách 
nebo videoklipech, ovšem s tím rozdílem, 
že se jedná o hudbu výhradně křesťanskou. 
Výjimkou už dnes nejsou ani sociální sítě, 
jejichž společným jmenovatelem je „spole-
čenské dobro“. Za mnohé lze uvést příklad 
síť s názvem Network for Good,18 jejímž 
cílem je v první řadě pomáhat lidem z ce-
lého světa efektivně organizovat pomocí 
Internetu charitativní sbírky, nábory dob-
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rovolníků a další aktivity, které jsou velmi 
často spojeny s církevním zázemím.  

Web 2.0 
Jaké novinky tedy sociální sítě online 
vnášejí do křesťanského života? Jaké jsou 
charakteristické rysy sociokulturní změny, 
kterou sociální sítě online daly křesťanům? 

V první řadě je to existence tzv. webu 
2.0.19 Tento termín se používá jako ustálené 
označení pro novou etapu vývoje Internetu, 
na němž byl tzv. „pevný“ obsah webových 
stránek nahrazen prostorem pro sdílení 
a společnou tvorbu obsahu. Každý jednot-
livý uživatel je doslova vtažen do tvorby 
podoby webových stránek, jejich obsah 
závisí jen na něm, možnosti jeho komuni-
kace jsou otevřené. Vlastní podíl na obrazu 
webového prostoru je často popisován jako 
decentralizace autorit na Internetu nebo 
demokratizace webového prostoru. Není 
proto divu, že jej dnes s nadšením využívají 
jako nástroj právě ty křesťanské denomina-
ce, které jsou založeny na demokratickém 
principu řízení církve – evangelikálové, 
charismatici a další. Pro ty je charakteris-
tický zejména proces laicizace kazatelské 
a misijní činnosti. Své profi ly v sociálních 
sítích programově koncipují třeba jako šiři-
telé víry, vytvářejí si zde své vlastní aplika-
ce, kde například za pomoci RSS kanálů20 
pravidelně vydávají osobní svědectví víry, 
kde mohou publikovat a sdílet s ostatními 
tematické fotografi e či videa, vysílat roz-
hlas, sledovat nejaktuálnější zprávy ze své 
církevní obce, hrát s přáteli křesťansky 
zaměřené počítačové hry online nebo sami 
dostávat svou denní dávku Slova Božího.21 

O to zajímavější je fakt, že 
i stoupenci římskokatolické církve, 
jejíž struktura je naopak převážně 
hierarchická, našli na sociálních 
sítích nový prostor pro sebereali-
zaci v rámci náboženského života.  
Není to však v rámci „ofi ciálních“ 
profi lů, ale ve skupinách, které mají 
programově nastavený ekumenický 
charakter a jsou vytvořeny a spra-
vovány plně v duchu Webu 2.0.  
Na jedné straně tedy vznikl na Fa-
cebooku profil současného pape-
že, který má dosud „jen“ necelých 
80.000 členů a je nastaven jako 
uzavřená skupina, kde je pro sdílení 
informací nutno požádat o povole-
ní.22 Na straně druhé byl v té stejné 
sociální síti vytvořen jeden z největ-
ších křesťanských profi lů s názvem 
Can We Find 10,000,000 Christians 

on Facebook,23 jenž získal od doby svého 
vzniku již přes 2 milióny členů a je živým 
prostorem, kde každý den přibývají nové 
a nové příspěvky, stejně jako roste počet 
jeho „fanoušků“. Jeho původní cílem bylo, 
jak napovídá sám název, pouze shromáždit 
množství uživatelů, hlásících se ke křes-
ťanství, ale postupem času se stal prosto-
rem pro další sociální interakci uvnitř této 
skupiny – členové si navzájem spontánně 
vyjadřují podporu v těžkých okamžicích 
života, posílají si modlitby, virtuální dár-
ky vyjadřující sympatie, organizují pomoc 
chudým a opuštěným apod.. 

Pozoruhodný je také posun od převáž-
ně textové reprezentace k multimédiím. 
Na „upovídané“ příspěvky (mimo prostor 
určený k diskusím) pozitivně reaguje mno-
hem méně uživatelů než na ty, které svůj 
obsah sdělují například fotografi í, obráz-
kem nebo krátkým videem. Mimochodem, 
převažující většinu textových příspěvků 
v křesťanských sítích představují velmi 
krátké (o to však silnější) vyznavačské 
výroky, jako například „Ježíš je náš Pán“ 
nebo „Bůh je nekonečně milostivý“. Ješ-
tě zajímavější je skutečnost, že pokud jde 
o obrazová multimédia, nejvíce ohlasů za-
znamenávají příspěvky, které sice nejsou 
technicky dokonalé a vybroušené, ale za to 
více odpovídají fi lozofi i webu 2.0., tj. je-
jich autory jsou sami uživatelé. Namátkou 
příklad za všechny - na jednom z křesťan-
ských skupinových profi lů na Facebooku se 
nedávno objevila jako obrazový příspěvek 
stylizovaná a umělecky pravděpodobně ve-
lice hodnotná fotografi e bílé hořící svíčky 
v pozadí s křesťanským křížem.  Okamžitě 

po zveřejnění fotografi e se objevilo tisíce 
negativních komentářů od uživatelů, kteří 
tak otevřeně dávali najevo, že toto není způ-
sob, jak vyjádřit živého Krista. Komentáře 
pak byly prolinkovány s jinými příspěvky, 
které měly lépe vyjádřit náboženské cítění 
uživatelů – fotografi e krucifi xů, pořízené 
mobilním telefonem (nedokonalé, neostré), 
amatérské fotografi e rodinných příslušníků, 
Slunce, přírody, objímajících se lidí na se-
tkání spolužáků apod. Důležitým kritériem 
byla „autentičnost“ fotografi í a především 
fakt, že je pořídili sami uživatelé (na rozdíl 
od fotografi e svíčky, která byla downloado-
vána z jiného webového prostoru). 

Generace Y
Takový způsob prezentace v prostoru In-
ternetu je typický především pro generaci 
Y. Tímto výrazem označují sociologové ge-
neraci, pro kterou je, mimo jiné, naprosto 
běžné užívání Internetu v osobním životě.24 
Dalším typickým rysem generace Y na In-
ternetu je tzv. deintimace - větší či menší 
míra odhalení soukromí, osobních údajů, 
intimit ze života apod. Ještě před několika 
málo lety bylo běžné objevovat se na In-
ternetu pod tzv. nickem neboli přezdívkou 
– uživatel tak dostával alespoň minimální 
šanci k ochraně svého soukromí. Přestože 
sociální sítě online tento způsob umožňují, 
jen malá část uživatelů možnosti dnes vyu-
žívá a je zajímavé že i osoby, které věkově 
nepatří do generace Y, se tomuto trendu 
velice rychle přizpůsobují. 

Rizika sociálních sítí 
Sociální sítě online, ať už křesťanské nebo 
všeobecné, však nepřinášejí do života křes-
ťanů jen pozitiva v podobě rozšíření pole 
působnosti. Naopak, jejich užívání může 
být spojeno s řadou rizik. Zmíněné odha-
lování soukromí, nejrůznější formy spa-
mování či nadměrné trávení času v online 
prostoru patří mezi obecné námitky proti 
sociálnímu síťování. Sociologové a psy-
chologové už i tento fenomén začlenili 
do předmětu svého zkoumání, a tak v po-
slední době vznikla řada studií na toto téma. 
Zajímavé jsou například závěry výzkumu 
profesorů z Gordon College ve Wenhamu 
v Massachusetts ve Spojených státech. Psy-
cholog Bryan C. Auday a socioložka Cybil 
W. Colemanová se věnovali dílčímu výzku-
mu sociálních interakcí studentů křesťan-
ské koleje na Internetu, konkrétně právě 
na Facebooku. Výsledky průzkumu jsou 
překvapivé – každý třetí respondent tráví 
v této sociální sítí 1-2 hodiny denně, 12% 
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dotazovaných 2-4 hodiny denně, a 2,8% 
4-7 hodin každý den. V těchto údajích ne-
jsou zahrnuty další formy sociální interakce 
spojené s novými médii, jako jsou například 
počítačové hry, blogy nebo e-mail.25  Závě-
ry svého vědeckého výzkumu považují jeho 
autoři za doslova alarmující a znepokojivé. 

Se svými obavami nejsou sami. Také 
ofi ciální křesťanské instituce a jejich nej-
vyšší představitelé hlasitě projevují svůj 
strach o budoucnost křesťanstva. Kupříkla-
du současný papež existenci komunitních 
webů sice vítá a sám se do nich zapojil, ale 
zároveň často varuje před přílišnou závis-
lostí na tomto druhu komunikace.26 Lidem 
podle něj hrozí izolace, odosobnění vztahů 
a degradace pojmu komunita. Stále rostou-
cí možnost uživatelského vlivu na podobu 
Internetu je také ze strany ofi ciálních insti-
tucí chápána jako možnost ohrožení stáva-
jících křesťanských autorit. Námitky jsou 
slyšet ale třeba i ze strany individuálních 
věřících – například proto, že sebeprezen-
tace v sociálních sítích je podle nich jen 
marnivostí a porušováním desatera.27

Další specifi cká rizika v sobě nese ote-
vřenost sociálních sítí online. Díky ní bylo 
před časem zaznamenáno několik hacker-
ských útoků na křesťanské sociální sítě. 
Snad nejznámější aféra se týká opět Face-
booku – v březnu roku 2009 se několika 
osobám, pravděpodobně z řad stoupenců 
islámu, povedlo vložit do názvu jedné 
z největších křesťanských skupin na Face-
booku šahádu – slovně formulovaný základ 
víry v islámu. Také profi lové fotografi e 
skupiny byly zaměněny těmi, které zobra-
zují vyznavačské texty z Koránu a na čas 
byla členům skupiny dokonce znemožněna 
vzájemná komunikace.28 

Budoucnost křesťanských 
sociálních sítí 
Na jedné straně tedy existují zmíněná rizi-
ka a obavy o nahrazení skutečných offl ine 
křesťanských vztahů za interakci pouze 
v online prostoru, na straně druhé jsou 
sociální sítě online nadšeně vnímány jako 
nástroj a prostor pro obohacení církevního 
života, rozšíření vlivu křesťanství a posíle-
ní komunity. Jaká je tedy budoucnost křes-
ťanství v souvislosti s tímto jedinečným 
a tolik rozporuplným fenoménem?  

Badatelka Heidi Campbellová, která se 
problematice vztahu nových médií a nábo-
ženství věnuje již několik let, ve své právě 
chystané nové knize říká k této otázce ná-
sledující: „V teologickém slova smyslu není 
církev budovou ani prostorem, ale sociální 

sítí lidí, kteří by měli mezi sebou vytvářet 
vztahy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu“.29  
Není důležitá snaha najít defi nitivní odpo-
věď na otázku, které sociální vztahy a akce 
jsou ty správné a plnohodnotné – zda ty, 
které pěstují křesťané ve svém běžném ži-
votě offl ine, mimo Internet nebo ty, které 
mohou realizovat v online sociálních ko-
munitách. Předmětem bližších analýz by 
se měl podle ní stát spíše způsob, jak se 
tyto dvě sféry propojují, jak se vzájemně 
ovlivňují a jestli je vůbec nutné striktně je 
od sebe oddělovat.30 Také tvrdí, že otázky 
o budoucnosti křesťanství, event. dalších 
dvou monoteistických náboženství, které 
vlna sociálních sítí také silně zasáhla (is-
lám, judaismus) nemohou být formulovány 
jednoznačně a omezeně. S blížícím se ná-
stupem Webu 3.031 tedy klíčovou otázkou 
není, zda přijmout či nepřijmout nová mé-
dia a jejich možnosti do církevního života. 
Hlavním úkolem, který církve v současné 
době čeká, je tzv. sociální formování no-
vých médií a nových technologií, s ohledem 
jak na tradici, tak na současnost každého 
dotčeného náboženství.32 
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V souvislosti s tímto se nabízí řada otázek, 
např. jak jsou v masových médiích pre-
zentovány státem registrované církve. Je 
v médiích věnován všem církvím stejný 
prostor, nebo je některá církev upřednost-
ňována a další ostrakizována? Zjednodušo-
vání a černobílé vidění může měnit veřej-
né mínění a vnímání společnosti, takže je 
důležité zmapovat mediální realitu v sou-
vislosti s náboženstvím. Toto bylo ústřed-
ní pro náš výzkum a článek přináší jeho 
stručné shrnutí.  

Moc masových médií
Český novinář Ivan Hoffman na otázku 
„Mám moc?“ odpovídá: „Ano, mám. Jde 
o relativní moc nad veřejným míněním, 
které pak koriguje ty skutečně mocné. Má 
moc je přímo úměrná typu kontraktů, kte-
ré se mnou uzavřou redakce a vydavatelé. 
Odpovídá sledovanosti rozhlasových či 
televizních frekvencí anebo čtenosti novin 
a časopisů a je odvozena od charakteru 
oslovené skupiny. V tomto smyslu je to moc 
značná.“2 Masová média mají moc nejen 

individuem, ale i nad kolektivem. Individu-
álními dopady se zabývá psychologie, nás 
spíše zajímají ty kolektivní účinky médií. 
Někteří badatelé se zabývají tím, jak média 
určují kulturu či jak posilují kulturní rozdíly 
ve společnosti.3 Masová média ovšem mají 
moc i nad realitou. Již na počátku 20. století 
Walter Lippmann tvrdil, „že lidé nejednají 
podle toho, co se událo, ale podle toho, co 
si na základě obrazů, které jim předkládá 
tisk, myslí, že se událo. Tyto obrazy ale 
často mají s tím, co se skutečně stalo, jen 
málo společného.“ 

Masová média a náboženství
Nabízí se otázka, jak ovlivňují masová mé-
dia své uživatele ve vztahu k náboženství? 
Např. českou nesnášenlivost vůči musli-
mům zkoumala již Martina Křížková ve své 
práci „Neviditelná menšina“. Autorka me-
diální analýzy obrazu českých muslimů po-
užila 77 relevantních textů, které byly u nás 
publikovány ve všech denících v časovém 
období mezi 16. 4. 2005 - 16. 4. 2006. Při 
analýze použila klíčová slova muslim - is-

Analýza informací o církvích v denním tisku

 
Ondřej Ipser

Sekta, fundamentalismus, „nebezpečný kult“ a další: slova, která nám poskytují masová média 
ve spojení s určitými církvemi nebo náboženskými skupinami. Novináři v mnoha případech 
nešetří slovy a stává se, že se neptají se na reálnou podstatu náboženských skupin. Lužný 
o masových médiích říká: Masmédia jsou ideálním prostředkem pro cílené vytváření určitého 
obrazu toho kterého sociálního fenoménu, neboť zprostředkování daného fenoménu masmédii 
předpokládá stručnost, jednoduchost a přehlednost. Z tohoto důvodu je obraz určitého jevu 
v masmédiích líčen většinou černobíle – buď je daný jev pozitivní, nebo negativní. Komplikova-
nost není přípustná.“1

lám - mešita - korán, přičemž odstranila 
všechny články, které se netýkaly České 
republiky. Články pro potřeby analýzy 
rozčlenila do čtyř kategorií, přičemž jejich 
názvy jsou: Kontroverze, Celebrity, Cizin-
ci a Náboženské a kulturní tradice, zvyky. 
„Nejčastěji se média o muslimech v České 
republice zmiňují v souvislosti s konfl iktem, 
jde celkem o 34 články. Většina z nich (21 
textů) se soustředí na českou muslimskou 
komunitu v souvislosti s vyhrocenou zahra-
niční událostí. Tyto události jsou charak-
terizovány násilím, terorem či sporem, jež 
hrozí propuknout v násilí či již propukl.“4

Tato práce si klade za cíl analyzovat 
informace o registrovaných církvích ve vy-
braných médiích a vybraném časovém úse-
ku. Jako výzkumnou metodu jsme zvolili 
obsahovou analýzu.  Ta v praxi vypadá tak, 
že si výzkumník vymezí nějaký vzorek 
médií, což je jeho předmětem výzkumu, 
a zkoumá problém, který si stanovil. Může-
me pak zjistit, kolik z rozsahu jednotlivého 
média obsahuje zkoumané téma, událost, 
předmět apod. „Na této metodě je skvělé 

OBRAZ CÍRKVÍ 
V ČESKÝCH MÉDIÍCH 

 

30  Heidi Campbellová, Exploring Religious Community 
Online: We Are One in the Network. New York: Peter 
Lang Publishing, 2005, s. 25 nn. Otázky možnosti sdí-
lení náboženské zkušenosti skrze Internet či možnosti 
využití Internetu například jako misijního nástroje bez 
existence offl ine vztahů jsou klíčovými problémy, který-
mi se zabývá také poměrně nový článek z českého pro-
středí: David Václavík, “Náboženství v kyberprostoru: 
Příspěvek k současným transformacím posvátna,“ pu-
blikováno v: Sociální studia, Brno: Fakulta sociálních 
studií MU Brno, č. 3-4, 2009, s. 125 -137. 

 31 Termín Web 3.0 je poměrně nový a o tom, jakou podobu 
Internetu bude označovat, se prozatím jen spekuluje. 
V každém případě se ale tato etapa bude vyznačovat 
výrazným propojením globální počítačové sítě s dalšími 
novými médii – mobilními telefony, televizí apod. 

 32 Blog Heidi Campbellové When Religion Meets New Me-
dia. Dostupné z URL: <http://religionmeetsnewmedia.
blogspot.com/>. 

Mgr. Libuše Martínková (* 1971) vystudovala husitskou 
teologii a religionistku na HTF UK v Praze, kde pokra-
čuje v doktorském studiu a připravuje dizertaci o využití 
nových médií v poslání praktické teologie. Současně se 
zabývá výzkumem religiozity v kontextu nových médií, 
zejména Internetu a mobilních telefonů. Je autorkou knihy 
„Kyberprostor jako náboženský prostor“ (Centrum pro 
náboženský a kulturní dialog, 2007), pravidelně přispívá 
do sborníku konference Cyberspace při Masarykově Uni-
verzitě v Brně. Spolupracuje s Institutem religionistiky při 
Univerzitě v Heidelberku a jako externí pedagog přednáší 
o náboženství ve fi lmu na katedře střihové skladby a dra-
maturgie FAMU v Praze.

Christian Social Networking Online
The article focuses on rather new phenomenon of Chris-
tian religious life – social networking online. It brings 
a brief survey of Christian presence on the Internet 
in history and compares it with up to date situation. 
Social networking online in a meaning of creating 
online communities is presented here as the substantial 
social-culture change in Christian religious praxis, 
featured by the existence of Web 2.0, democratization 
of World Wide Web or boom of generation Y.  Some 
negative aspects, like conceivable downfall of Christian 
community, devaluation of face-to-face relationships or 
loss of Christian authority are also mentioned. As for 
the future of Christianity in virtual space, the need of 
social shaping of new media and technologies, as well 
as the study of offl ine-online dependence, are stressed 
in conclusion. 

Dokončení z předchozích stran.
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to, že můžeme zabránit tomu, aby lidé pro-
nášeli nepodložená zevšeobecnění.“5  Další 
výhodou je, že „výsledky se pak navíc dají 
precizně a přehledně znázornit v číselných 
hodnotách, tabulkách a grafech.“6

Analýza vybraného tisku
Existuje široká paleta masových médií 
od tiskovin, od rozhlasu a televize až po In-
ternet. „Nejvýznamnějšími a dnes už nejtra-
dičnějšími prostředky přenosu sociálních 
informací jsou tisk (např. deníky, týdeníky, 
časopisy, knihy), rozhlas a televize.“7 My 
jsme si pro výzkum zvolili první z předsta-
vených masových médií, tedy tisk, který 
má dlouho nepřerušenou tradici působení. 
Konkrétně jsme pro náš výzkum zvolili 
následující tisková média: MF Dnes, Prá-
vo, Lidové noviny, Hospodářské noviny, 
Haló noviny a Blesk. Jedná se o nejčtenější 
deníky v ČR.8 Pro usnadnění práce využí-
váme mediální databázi TAMTAM,9 která 
umožňuje rychlé a přehledné vyhledávání 
velkého množství textů. Za kódovací jed-
notku stanovujeme redakční příspěvek, kte-
rý chápeme jako ucelenou žurnalistickou 
jednotku s nadpisem. Obrazový materiál 
k textovým příspěvkům se pokládá za sou-
část příslušného textu.

Zaměřujeme se na rok 1998 a 2000 
a volíme čtyři poslední měsíce zkoumaných 
let.10 Tyto měsíce roků 1998 a 2000 jsme 
vybrali proto, že na začátku následujících 
roků byly prováděny výzkumy EVS, ISSP 
a Sčítání lidu, domů a bytů 2001. Výzkum 
je tak využitelný pro zjišťování, zda mohla 
média nějak ovlivnit názory občanů. 

Stručný výtah z výsledků obsahové 
analýzy
Při analýze jsme zjistili, že deníky se regis-
trovaným církvím11 věnují v sedmi hlavních 
tématech, která jsme si nazvali následovně: 
Věci náboženské; Vzdělávání a kultura; 
Stavby a budovy; Kontroverze;12 Pomoc 
a charita; Církev a věci státní; Církev jako 
oběť zločinu. V analýze uvádíme ještě kate-
gorii Okrajové téma.13 Výsledky obsahové 
analýzy vydaly zhruba na 60 stran textu. Při 
analýze jsme se zabývali nejen procentu-
álním zastoupením témat v jednotlivých 
zkoumaných měsících, ale také jsme se 
zaměřili na konkrétní noviny a jejich tema-
tické zaměření. Dále jsme analyzovali jed-
notlivé články ke každé jedné registrované 
církvi roku 1998 a 2000. Z důvodu rozsahu, 
není možné uvádět  všechny výsledky zde,14 
a proto předkládám pouze vybrané.

Nejčastěji se ve zkoumaných denících 
a ve zkoumaných obdobích objevuje téma 
kontroverze - téměř čtvrtina všech infor-
mací o církvích (22,14 %). Hlavními znaky 
tohoto tématu jsou: spor, pře, problém, od-
por, nenávist. Druhým nejfrekventovaněj-
ším tématem, které se uvádí ve spojitosti 
s církvemi je téma věci náboženské (16,55 
%). Téma jsme si defi novali jako církev 
(organizace) ve spojení s věcmi nábožen-
skými (institucí). Jedná se o svátky, nábo-
ženské tradice, rituály, náboženské a cír-
kevní osobnosti. Percentuálně třetí pozici 
zaujímá téma vzdělávání a kultura (16,47 
%). V tomto tématu nalezneme konference, 
výstavy, přednášky, vzdělávání ve školách, 
koncerty, divadelní představení atd. 

Na čtvrtém místě v tématech je kate-
gorie okrajové téma (15,31 %), do něhož 
řadíme články, které sice v sobě zahrnují 
poukázání na některou z církví či vyznání, 
ale hlavním tématem není samotná církev, 
ale něco jiného, nenáboženského. Církev 
a věci státní je téma, které percentuálně 
svým zastoupením v denících dosahuje 
takřka tématu předchozího (15,15 %). Sem 

řadíme komunikaci a jednání mezi církví či 
církvemi na jedné straně a státními a poli-
tickými organizacemi (městský úřad, úřad 
práce, krajský úřad, parlament, vláda, mi-
nisterstva, politické strany) na straně druhé. 
Téma stavby a budovy (7,54 %) zahrnuje 
výstavbu, prodej, pronájem, opravy a další 
zmínky o církevních nemovitostech. Zůstá-
vají nám témata pomoc a charita (4,04 %) 
a církev jako oběť zločinu (2,80 %). Vý-
sledky vidíme v grafu Náboženství ve vy-
braných denících (1998 a 2000).

Z grafu č. 1 vidíme, že nejvíce je nábo-
ženská tématika zastoupena v deníku Mla-
dá fronta Dnes. Druhým deníkem, který 
nejvíce pojednává o církvích, jsou Lidové 
noviny a třetím tematicky nejvýznamnějším 
deníkem je Právo. Zajímavostí je, že jediný 
Blesk se nevyšplhal nad hranici 100 článků 
o náboženství za osm zkoumaných měsíců. 

Rok 1998
Podívejme se na nejvíce zastoupené téma 
v jednotlivých denících, na téma kontro-
verze. Sto procent je součet všech článků 
o kontroverzi ve všech zkoumaných de-

Graf 1: Zastoupení témat v denících (1998 a 2000).

Graf 2: Náboženství v denících (1998 a 2000).
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nících roku 1998. Následující graf uka-
zuje, které noviny o tomto tématu nejvíce 
publikovaly. 

Z grafu č. 5 vidíme, že na téma kon-
troverze se nejvíce koncentrovaly Haló 
noviny (43 článků, 27,74 %). Toto téma je 
na druhém místě nejvíce obsaženo v člán-
cích Lidových novin (39 článků, 25,16 
%). Deník Právo je percentuálně třetí (34 
článků, 21,94 %). Nad 10 % se ještě dostala 
Mladá fronta Dnes (22 článků, 14,19 %). 
Blesk je pátý (9 článků, 5,81 %) a Hospo-
dářské noviny poslední (8 článků, 5,16 %). 
To nám samozřejmě neřekne, kolik procent 
zaujímá dané téma z celkového počtu člán-
ků zabývajících se náboženstvím u jednot-
livých novin. 

Ze všech článků o náboženství publi-
kovaných v konkrétním deníku se nejví-
ce o tématu kontroverze v roce 1998 píše 

v Haló novinách (47,77 %). Kontroverze 
v Deníku právo je zastoupena ve 33,66 % 
ze všech článků o náboženství publikova-
ných v tomto deníku. Na třetím místě jsou 
lidové noviny (23,21 %). Dále to je Mladá 
fronta Dnes (18,64 %). Možná překvapivě 
se téma kontroverze objevuje v článcích 
o církvích v Blesku pouze v 18,36 %. Nej-
méně kontroverze najdeme v Hospodář-
ských novinách (16,32 %).

Rok 2000
Téma kontroverze se nejvíce objevuje v Li-
dových novinách (39 článků, 30,00 %). 
Na druhém místě nejvíce článků o kontro-
verzi nalezneme v Mladé frontě (31 článků, 
23,85 %). Třetí místo obsadilo Právo (27 
článků, 20,77 %). Následují Haló noviny 
(15 článků, 11,54 %) a Hospodářské novi-

ny (12 článků, 9,23 %). Nejméně článků 
o tématu kontroverze najdeme v Blesku (6 
článků, 4,62 %).

Poměr tématu kontroverze ke všem 
článkům o náboženství v jednotlivých no-
vinách je však odlišný. Ze všech článků 
o náboženství se nejvíce o tématu kontro-
verze píše v roce 2000 v Lidových novinách 
(36,79 %). Toto téma je na druhém místě 
nejvíce obsaženo v článcích Haló novin (30 
%). Hospodářské noviny (22,64 %) a Právo 
(21,95 %) mají takřka stejné procentuální 
zastoupení tématu kontroverze ve všech 
svých článcích o náboženství. Na předpo-
sledním místě je Blesk (16,21 %) a poslední 
Mladá fronta Dnes (9,03 %).
 
Odpovědi na zkoumané otázky
Dále uvádíme několik otázek, které jsme si 
položili na počátku výzkumu a doplňujeme 
k nim odpovědi, které poskytnula obsaho-
vá analýza.

1. Které téma v denících převládá?
Obsahová analýza ukázala, že v roce 1998 
se deníky nejvíce věnovaly registrovaným 
církvím ve spojení s tématem kontroverze 
(22,14 % všech článků). Na druhém mís-
tě se zabývaly tématem věci náboženské 
(16,55 %) a jako třetí nejvýznamnější té-
mat pro tento zkoumaný rok uveďme témat 
vzdělávání a kultura (16,47 %).

V roce 2000 dominují opět tatáž témata 
jako v roce 1998, ale jejich pořadí a pro-
centuální obsazení se poněkud změnilo. 
1. Vzdělávání a kultura je dominantním 
tématem v roce 2000 (23,46 %). Druhým 
nejvýznamnějším tématem je kontroverze 
(18,26 %) a třetím věci náboženské (17,28 
%). Můžeme tedy pozorovat jistou změnu 
v přístupu deníků k církvím. Od církví jako 
účastníků sporů, pří a problémů k církvím 
jako organizacím, které vzdělávají a anga-
žují se v kulturních akcích. Samozřejmě 
rozdíly ve výsledcích zkoumaných let ne-
jsou značné a bylo by potřeba analyzovat 
i roky novější, což by potvrdilo, nebo nao-
pak vyvrátilo tento možný trend.

Které deníky věnují nejvíce prostoru 
církvím?
V roce 1998 se nejvíce církvím věnovaly 
Lidové noviny (168 článků). Druhým dení-
kem v počtu článků byly noviny MF Dnes 
(118 článků) a třetí deník Právo (101 člán-
ků). V dalším zkoumaném období taktéž 
dominují deníky z roku 1998, ale v odliš-
ném pořadí. 1. MF Dnes (343 článků, za-
vedla rubriku kulturní tipy, což radikálně Graf 4: Kontroverze v denících 2000.

Graf 3: Kontroverze v denících roku 1998.

Tento článek prošel recenzním řízením.
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pozměnilo pořadí), 2. Právo (123 článků), 
3. Lidové noviny (106 článků).

Lze nalézt určitá zaměření deníků na kon-
krétní téma z oblasti náboženství, kterému 
věnují více prostoru?
Deník Mf Dnes – průměrně téměř každý 
čtvrtý článek věnovaný církvím za obě 
zkoumaná období je na téma vzdělávání 
a kultura (26,46 %). Mladá fronta Dnes 
může být označena v souvislosti s církvemi 
za kulturně-vzdělávací deník.
Lidové noviny – 28,46 % prostoru, který 
je věnovaný církvím se zabývá kontrover-
zí. Lidové noviny jsou deníkem, který je 
druhý v počtu článků na téma kontroverze 
za roky 1998 a 2000. 
Právo – nejfrekventovanější tématem těch-
to novin je kontroverze, byť nedosahuje cif-
ry jako Lidové noviny, je o něm i tak téměř 
každý čtvrtý článek (27,26 %)
Haló noviny – 41,42 % článků o církvích 
je v tomto deníku na téma kontroverze. Jde 
o deník církevních sporů a problémů, neboť 
toto téma dominuje.
Hospodářské noviny – mají primát v pro-
storu, který věnují tématu církev a věci 
státní (32,35 %). Na základě tohoto faktu 
můžeme deník označit za deník církevní 
politiky.
Blesk – žádné téma výrazně nedominuje 
a nedostává se přes 20 %. Nejvýznam-
něji je zastoupeno téma věci náboženské 
(19,76 %).

Můžeme pozorovat klesající zájem deníků 
o oblast náboženství?
Deníky vydaly v roce 1998 celkem 552 
článků o církvích. V roce 2000 to bylo již 
710, takže můžeme říci, že zájem deníků 
naopak roste a neklesá. 

Která církev je nejvíce zmiňovaná ve zkou-
maných denících?
Nejvíce článků bylo napsáno o církvi řím-
skokatolické (659 článků za obě období). 
Nejvíce článků o této církvi je na téma kon-
troverze (203 článků). Jde o zhruba 30 % 
ze všech článků, které o této církvi v letech 
1998 a 2000 vyšly. 

Jak jsou prezentovány „sekty“?
O Náboženské společnosti svědkové Jeho-
vovi (NSSJ) vyšlo 23 článků. Převládají 
články na téma kontroverze (10 článků), 
což je 43 % článků. Za tzv. sektu byla zvláš-
tě v minulosti označována i Církev adven-
tistů sedmého dne. O té vyšlo 16 článků. 
Dominuje v nich téma vzdělávání a kultura 

(6 článků, což je 37,5 %). Obecně může-
me říci, že tyto církve dostávají v novinách 
méně prostoru, ale až na Náboženskou spo-
lečnost svědkové Jehovovi není většinou 
dominantním tématem kontroverze. 

Závěr
Deníky se některým církvím nevěnují, např. 
nenalezneme v nich ani zmínku o Evange-
lické církvi augsburského vyznání v České 
republice, Evangelické církvi metodistic-
ké ani o dalších. Znamená to, že deníky 
o těchto církvích neinformují a nedávají 
jim stejný prostor jako církvím jiným. Od-
povídají tomu i výsledky z Mezinárodního 
programu sociálních výzkumů (ISSP), kdy 
se mezi respondenty prokázala velká ne-
znalost státem registrovaných církví. Lze 
říci, že pro občany mnohé církve neexistují. 
Jiné církve si nesou v médiích stigma a je 
o nich psáno především v souvislosti s té-
matem kontroverze (NSSJ). Je s podivem, 
že některé deníky zvou své čtenáře na bo-
hoslužby určitých církví, ale pro jiné se 
tento prostor nenajde. V současné pluralitní 
společnosti je potřeba objektivně zkoumat 
na poli působení masmédií, neboť ta mohou 
někdy nevědomky vytvářet negativní obraz 
o určitých minoritních skupinách. Věřím, 
že někdo bude pokračovat v obsahových 
analýzách masových médií v širším měřít-
ku a bude pomoci své výsledky porovnat 
s tímto výzkumem, což ukáže, jak se situ-
ace proměnila.
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Praha, 2007. s. 48-53. ISBN 80-239-8475-6.

 5 BURTON, Graeme, JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií, 
s. 33. 

 6 SCHERER, Helmut. Úvod do metody obsahové analý-
zy. In SCHULZ, Winfried, et al. Analýza obsahu medi-
álních sdělení. Praha: Karolinum, 2004. s. 29-50. ISBN 
8024608278.

 7 SURYNEK, Alois. Výzkum mediálního působení. IN: 
ŠUBRT, Jiří a kol.: Kapitoly ze sociologie veřejného 
mínění, s. 200. Praha: Nakladatelství Karolinum, 1998.

 8 Podle dat MediaProjektu je v období od dubna do září 
2008 nejčtenějším deníkem Blesk s průměrným počtem 
1,46 milionů čtenářů na vydání, na druhém místě jsou 
Deníky (VLP) s 1,168 milionu čtenářů na vydání a na tře-
tím Mf Dnes s 1,066 miliony čtenářů. Na dalších místech 
se v pořadí umístily Právo, Sport, Aha!, LN, HN a Šíp. 
Deníky (VLP) vycházejí však ve více regionálních va-
riantách, čili jsme je z důvodu jejich velké roztříštěnosti 
vyřadili a vyhnuli se tak i „zdvojení“ týchž článků. Deník 
Aha! a Šíp nebyly v roce 1998 ještě vydávány, což může 
omezit náš výzkum.

 9 Mediální databáze TAMTAM schraňuje data z televiz-
ního vysílání, rádií, novin, Internetu až do roku 1996.

 10 Pro zkrácení v textu budeme zkoumané období označovat 
jako rok 1998 a rok 2000.

 11 Z důvodů z možných obtíží při defi nici náboženství se 
obsahová analýza zaměřila pouze na subjekty, které jsou 
právně registrovány v daném období jako církev a nábo-
ženská společnost.

 12 Napětí, pře, nesouhlas, odpor atd.
 13 Vše, co nešlo blíže specifi kovat a objevovalo se zřídka.
 14 Odkazuji na práci IPSER, O. Analýza informací o nábo-

ženství v denním tisku. Olomouc: Univerzita Palackého, 
2009.

Tento článek prošel recenzním řízením.
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Odpověď na první otázku by jistě vyda-
la na rozsáhlé pojednání, ale přesto se 
zeptám, jak byste charakterizoval roli 
masmédií v současné společnosti. Vedou 
se diskuse o tom, do jaké míry novináři 
skutečnost popisují a do jaké ji spolu-
vytvářejí. Co byste řekl k této otázce? 

Masová média jsou produktem i spolutvůr-
cem modernity, respektive stávající podo-
by moderní společnosti a v jistém smyslu 
kompenzují ztrátu způsobenou destrukcí 
premoderních jistot, ztrátu oné vertikální 
zakotvenosti, která činila tradiční společ-
nost bezpečnějším, protože předvídatel-
nějším místem. Média přijala na počátku 
minulého století roli spolutvůrců nových 
mechanismů ontologického bezpečí. Verti-
kální, ve víře zakotvené bytí středověkého 
člověka bylo nahrazeno horizontální sítí 
socio-technologických refl exivně moder-
nizačních vztahů, které nám mají alespoň 
částečně vrátit pocit ztracené jistoty bytí. 
Jde ale samozřejmě o proces, který je stej-
ně provizorní jako refl exivní modernizace 
samotná. Média udržují stabilitu stále kom-
plexnějších a hodnotově fragmentarizova-
ných společností tak, že nabízejí každoden-
ní porci instantních jistot či přesněji pracují 
s repetitivní sílou mediálních rituálů, kte-
rým jsme se naučili důvěřovat, jelikož mají 
povahu sekularizované religiozity. Masová 
média v tomto smyslu permanentně, a tu-
díž provizorně sešívají trhliny objevující se 
ve světě pozdněmoderních jistot. Užívají 
k tomu různé postupy a v daném smyslu 
není podstatné, zda realitu jen konstruují či 
ji částečně i odrážejí. Jejich nepřiznanou, 
ale de facto primární funkcí je udržovat 
elementární pocit ontologického bezpečí, 
které má ale specifi ckou návykovou a pro

vizorní povahu, podobně jako jiná moderní 
„analgetika“.

Hovoříte o médiích jako sekularizované 
religiozitě. Podle některých teoretiků 
jsou média nejen jednou z mnoha po-
dob náhražek za náboženství, ale jsou 
dokonce tím hlavním implicitním nábo-
ženstvím, jehož funkcí je stmelovat spo-
lečnost T. Halík v jedné své knize píše: 
„Domnívám se, že vítězné religio Západu 
naší doby jsou média. Masmédia jsou 
onou mocností, která vytváří síť, integru-
je silně diferencovanou společnost, nabí-
zí symboly a jazyk, ovlivňuje styl myšlení, 
chování a prožívání. Média jsou tím, co 
do značné míry zahrnuje a zprostředko-
vává ostatní sektory života - co většina lidí 
ví o politice, vědě, hospodářství, kultuře, 
sportu či náboženství, dozvídá se prostřed-
nictvím médií. Média jsou arbitrem prav-
dy a věrohodnosti, jako dřív byla autorita 
církve či autorita vědy.“ 
 

Ano, s tím ztotožňuji nejen já, ale celý 
kulturálně kriktický proud v rámci stu-
dia médií. Přidal k tomu jen poznámku 
o jistém vstupu tohoto pozdněmoderného 
mechanismu svádění. Ono vítězné religio 
Západu konfrontovalo českou populaci 
na počátku 90. let minulého století velmi 
překotně, a to v situaci, kdy většina konzu-
mentů médií neměla protilátky vůči různým 
formám mediální hry. Srovnáme-li dětinsky 
nevinného „pana vajíčko“, emblematickou 
fi gurku televizní reklamy v éře tzv. reálné-
ho socialismu, se stávajícími reklamními 
postupy, vidíme propastný komunikační 
rozdíl. Ono vítězné religio získalo podobu 
tzv. mediální kultury, která má stále více 
podobu sítě, ve které většina z nás žije. 
Nejsme přitom schopni refl ektovat, že se 
oka této sítě zužují, takže je stále obtíž-

nější z ní vystoupit. Chybí nám mediální 
gramotnost. Schopnost kriticky refl ektovat 
a pokoušet se odhadnout alespoň některé 
nezamýšlené důsledky, které sebou přináší 
překotná informatizace legitimovaná novou 
informační ideologií. Zjednodušeně řečeno, 
imperativ dneška zní: nebýt pasivními ot-
roky uvnitř mediální sítě, ale naučit se žít 
jako sociální aktéři - na síti. 
 

Hrají-li náboženství v tomto smyslu jis-
tou náboženskou roli, jak potom zpra-
covávají téma náboženství v tradičním 
smyslu slova? Je jeho obraz masmédiích 
hlavního proudu v naší sekularizované 
společnosti něčím specifi cký? Něco, čím 
se liší od podávání informací o „svět-
ských“ tématech? 

Chování médií i jejich recepce nese řadu 
mytologických prvků, které v postmoder-
ním mixu s novými komunikačními tech-
nologiemi vytvářejí pseudoreligiozní atmo-
sféru. To pochopitelně zásadně ovlivňuje 
způsob, jak jsou zde náboženská témata 
zpracovávána. Dalo by se s jistou nadsáz-
kou hovořit o rivalitě onoho církevního 
a mediálního „religio“. Spíše se mi ale zdá, 
že v posledních letech dochází k pozvolné-
mu konvergování těchto dvou typů posel-
ství a jejich gramatiky. Pro české poměry je 
ale typická jedna mediálně dramaturgická 
strategie, se kterou jsem se za hranicemi 
naší země v dané intenzitě nesetkal. Česká 
média se nevědomky řídí známou tezí Járy 
Cimrmana „Jsem zarytý ateista, až se bo-
jím, že mě Pánbůh potrestá“. Jinými slovy 
sledují „něcistickou“ logiku chování české 
populace, kterou trefně popsal profesor 
Halík. Tahle cesta bezpečného kompro-
misu či zadních vrátek pak vede k tomu, 
že jsou náboženská témata sekularizována 
a světské otázky naopak dostávají někdy až 

Rozhovor s teoretikem médií dr. Jaromírem Volkem

Miloš Mrázek

PhDr. Jaromír Volek (* 1962), Ph. D., přednáší na Katedře mediálních studií a žurnalistiky Fakulty 
sociálních studií MU. 

NEBÝT PASIVNÍMI 
OTROKY UVNITŘ 
MEDIÁLNÍ SÍTĚ

r o z h o v o r
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komickou, pseudonáboženskou kamufl áž. 
Příkladem této mediální logiky je zpraco-
vání papežovy poslední návštěvy. 
 

Co konkrétně máte na mysli? 

Mediální pokrytí návštěvy Benedikta XVI. 
lze až na světlé výjimky označit ve vztahu 
k celoplošným médiím za naivně diletant-
ské. Ve většině případů byly využity for-
mální postupy dobře známé z pokrývání 
rockových koncertů či sportovních akcí. 
Ono mediální poselství o papežově Posel-
ství by se dalo formou obsahové analýzy 
shrnout do několika dominantních obrazo-
vých sekvencí či tištěných leitmotivů. Nej-
důležitější byla cena párků či dalšího zboží 
prodávaného na obou mítincích. Z věřících 
poutníků se stávali zákazníci na tržišti nebo 
byli zcela upozaděni logistickými otáz-
kami týkajícími se zaplněnosti parkovišť 
apod. Samozřejmě, že média musí plnit 
i tuto zpravodajskou a servisní funkci. Její 
podíl byl ale neúměrný. Vlastní analýza 
Benediktova poselství se většinou smrskla 
do několika obecných, z kontextu vytrže-
ných tezí. Bezradnost některých novinářů 
byla až tragikomická. Bylo zřejmé, jak jim 
chybí slovník, terminologie, elementární 
středoškolské znalosti. Nutně pak muselo 
dojít k tomu, že mediální obraz papežovy 
návštěvy zapadl do stejného zpravodajsko 
publicistického šuplíku jako nedávný kon-
cert Madony. Abych byl ale spravedlivý, je 

třeba ocenit ČT, že využila v tomto smyslu 
adekvátně svůj zpravodajský program a po-
kusila se o kontextuálnější a refl exivnější 
zpracování. 
 

Současný papež je často srovnáván s Ja-
nem Pavlem II., pro nějž bylo vyloženě 
charakteristické, že uměl zaujmout prá-
vě tím, co dokázaly zachytit fotoaparáty 
či kamery a do celého světa šířit média. 
Co byste tedy řekl k tomu, jak se v tom-
to smyslu médiím představuje sám Be-
nedikt XVI.?
 

Přiznám se, že se mi příliš nechce posu-
zovat Benediktovy mediální dovednosti. 
Myslím, že bych se z velké části pravdě-
podobně vyjadřoval o dovednostech jeho 
poradců. Dle mého soudu papežův medi-
ální obraz byl do jisté míry předdefi nován 
jeho předchůdcem jako obraz toho po Janu 
Pavlovi II. Média ráda pracují s kontrasty. 
Polarizují svět do binárních opozicí dobra 
a zla, pravdy a lži, a tak po mediálním pa-
peži básníkovi byl připraven kontra obraz 
chladného, racionálního muže z „pozadí“, 
který se stal jakýmsi přemostěním času, 
než opět přijde „nový Wojtyla“. Myslím, 
že tento mediální obraz je nespravedlivý, 
alespoň pokud mohu soudit. Jinými slovy, 
nemyslím, že by Benediktova schopnost 
oslovit věřící i nevěřící byla nedostatečná, 
jen vstoupil do jiné atmosféry a samozřej-
mě do jiné sociokulturní a politické situ-

r o z h o v o r

Náboženství a televize

V rámci ambiciózní studie byla roku 1994 provedena pětitýdenní analýza přítomnosti náboženství v pořadech, vysílaných 
v nejsledovanějším čase amerických televizí. Do výzkumu bylo pojato 1462 postav v jednom stu pořadů. Podle studie bylo ná-
boženství v nejsledovanějším čase „poněkud neviditelnou institucí“. U méně než 6 procent postav bylo možné rozpornat jejich 
náboženskou příslušnost a náboženství hrálo roli v zápletkách jen zřídka. Výzkumná zpráva došla k závěru, že „televize fi ktivně 
‘delegitimovala’ náboženské instituce a tradice tím, že je symbolicky eliminovala z nejrozšířenější formy populární kultury“.1 
Tato studie byla možná zaujatá, neboť je celá řada jiných vysvětlení „symbolické eliminace“ náboženství v nejsledovanějším 
vysílacím: jako příčina jsou jmenovány rozpustilé urážky stoupenců náboženství i údajná nenáboženskost zábavního průmys-
lu. Výsledkem je ale každopádně taková tvorba programu, která je „potupením náboženské citlivosti běžného Američana“.2
Jiní vědci naproti tomu tvrdí, že při analýze televize je lépe použít širšího pojetí náboženství. Z jejich hlediska je už jen sle-
dování televize náboženskou událostí - domácím obřadem oddanosti příběhům, které slouží v jiných kulturách a dobách jako 
náboženská vyprávění. Na základě práce sociologů Petera Bergera a Thomase Luckmanna je možné tvrdit, že televize posky-
tuje symbolické univerzum, sloužící jako konstrukce, která se klene nad zážitky života, uspořádává je a vysvětluje je.3 Tvorbu 
televizního programu lze také analyzovat za pomoci přetrvávajících „mýtů“, jako např. „mýtu o posvátnosti běžné americké 
rodiny“, „mýtu o vítězství osobní podnikavosti nad byrokracií“ nebo jako „oslavu celebrity“. Tyto mýty pak podporují poža-
davky různých ekonomických a politických institucí.4

Podle: DALTON, Lisle, MAZUR, Eric Michael, SIEMS, Monika, Homer the Heretic and Charlie Church, in: MAZUR, Eric 
Michael, McCARTHY, Kate (eds.), God in the Details. American Religion in Popular Culture, Routledge 2001, str. 234-235, 

vybral, přeložil a upravil Zdeněk Vojtíšek.

   Poznámky
   1  SKILL, Thomas et al., The Portrayal of Religion and Spirituality on Fictional Network Television, Review of Religious Research 35, 1994, str. 251-267.
   2  MEDVED, Michael, Hollywood vs. America: Popular Culture and the War on Traditional Values, HarperCollins 1992, str. 50.
   3  GOETHALS, Gregor, The TV Ritual, Beacon Press 1981, str. 125.
   4  Television Myth and the American Mind, Praeger 1994, str. 3 a 10.

ace než jaká panovala v době pontifi kátu 
Jana Pavla II. Mimochodem už ona otázka 
na mediální kompetenci papeže ilustruje 
výše zmíněnou strategii médií sekularizo-
vat náboženská témata.



Děkuji za rozhovor. 

Mgr. Miloš Mrázek (*1974) přednáší na Katedře re-
ligio nistiky a fi losofi e Filozofi cké fakulty Univerzity 
Par dubice. 
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Povězte nám nejprve něco o sobě a o své 
dosavadní zkušenosti práce v médi-
ích. Jak jste se vlastně dostal k práci 
v rozhlase?

Bylo to docela jednoduché. Po sametové re-
voluci jsem stejně jako mnoho mých přátel 
změnil profesi. Žil jsem v Bratislavě a nej-
dřív jsem začal pracovat se studenty. Proto-
že jsem ale pořád něco psal, přirozeně jsem 
se kamarádil s podobně zaměřenými lidmi, 
a když nastoupil na Slovensku „mečiaris-
mus“, řekli jsme si, že je třeba něco dělat. 
Založili jsme týdeník s názvem „Slovensko 
dnes“. Ten sice po čtyřech nebo pěti číslech 
zkrachoval, ale byla to skvělá zkušenost. 
Potom hledalo české vysílání Svobod-
né Evropy dopisovatele z Bratislavy a já 
jsem od nich dostal nabídku. Po revoluci 
šlo všechno nějak jednoduše, bylo to takto 
prosté. Pro Svobodnou Evropu jsem potom 
pracoval mnoho let – pro české a později 
pro slovenské vysílání.

Jste autorem několika sbírek poezie, 
lidé vás znají jako hudebníka a básní-
ka. Máte možnost uplatnit své umělecké 
vnímání skutečnosti také v rozhlasové 
publicistice?

Je to něco jako dvě strany jedné mince. 
V poezii jde o vyjadřování pocitů, v žur-
nalistice o popisování faktů. V jednom jde 
o vnitřní svět, ve druhém o realitu vnější. 
U obojího se přitom žádá schopnost psaní, 
které zaujme. Má to víc společného, než 
by se na první pohled mohlo zdát. O novi-
nářích se někdy s humorem říká, že jsou to 
spisovatelé, kteří nemají na to, aby napsali 
knihu. Nejspíš na tom něco bude.

Rozhovor s redaktorem Českého rozhlasu Danielem Rausem

Pavel Hošek

Daniel Raus (*1957) vede Redakci náboženského vysílání Českého rozhlasu. Předtím pracoval 
pro české a později slovenské vysílání Svobodné Evropy. Vystudoval Slovenskou vysokou 
školu technickou a za totality se živil automatizací různých technologií dřevařského průmyslu. 
Je autorem několika knížek poezie (Píseň, Větrné mlýny, Těžký rok), rozhovorů (Politika a ideál, 
Rozhovory s Mariánem Labudou) a přebásnění Písně písní (www.danielraus.com).

Tak to je zajímavý úhel pohledu, přivádí 
mě to k další osobní otázce. Prozraďte 
nám: souvisí váš vlastní postoj k nábo-
ženství s tím, že působíte jako ředitel 
redakce náboženského vysílání Českého 
rozhlasu?

To by byla spíš otázka pro mého šéfa Pet-
ra Duhana, který mě vedením náboženské 
redakce před více než třemi lety pověřil. 
Nešel jsem do toho z vlastního odhodlání, 
ale myslím, že pro něj byla moje víra a moje 
postoje k náboženství naprosto rozhodující. 
Mimochodem, taky četl moje básně.

Teď otázka z jiného soudku. V čem vidíte 
poslání a hlavní cíle redakce náboženské-
ho vysílání Českého rozhlasu?

Základní fi losofi e, kterou se snažíme pro-
sazovat, spočívá v tom, že člověk je bytost 
politická a náboženská. Ve všech dobách 
a okolnostech se vyznačuje touto hori-
zontální a vertikální dimenzí. Největším 
důkazem této skutečnosti se stal v minu-
lém století paradoxně komunismus, který 
tvrdil, že náboženská dimenze neexistuje. 
Tvářil se, jako by byl striktně vědecký, ale 
byl silně náboženský, což se hezky ukázalo 
v případě Stalinova kultu, maoismu v Číně 
nebo polpotismu v Kambodži. Můžeme si 
myslet o člověku, co chceme, ale vždycky 
se nakonec projeví jeho náboženské sklony. 
Proto je potřebné, aby média nepokrývala 
jen politickou dimenzi, ale i náboženskou. 
V první řadě média veřejnoprávní.

Tento názor ovšem není v české společ-
nosti úplně obvyklý, a to ani v médiích. 
Pokud byste měl krátce zhodnotit způ-
sob, jakým média v naší zemi prezentují 

náboženství, náboženská témata a ná-
boženské instituce, jaká slova by vám 
přišla na mysl?

Nejistota, neinformovanost, naivita, ne-
zralost. Někdy mě ale i naše média velice 
příjemně překvapí. Myslím, že je v nich 
řada lidí, kteří si důležitost náboženství 
v dnešní společnosti uvědomují. Jsou tady 
taky média různá, házet je do jednoho pytle 
by byl zločin.

Teď zkusme obrátit pozornost k nábo-
ženství. Ve své práci přicházíte do kon-
taktu s představiteli náboženských obcí 
v České Republice. Jak byste zhodnotil 
schopnost a ochotu zástupců českých 
církví na dalších náboženských společ-
ností komunikovat s médii? Co byste 
jim poradil?

Moje zkušenosti jsou velice pozitivní. 
Díky práci v náboženské redakci jsem se 
seznámil se skvělými lidmi. Problém vi-
dím obecně spíš v tom, že církve toho moc 
o médiích nevědí a že média toho nevědí 
moc o církvích. Jsou to dva světy, mezi 
kterými je cosi jako propast. Když přes ni 
chce někdo budovat most, je třeba postu-
povat z obou stran. Někdy se mi zdá, že by 
církevní představitelé měli mít větší hlas, 
protože například v porovnání s politiky 
reprezentují relativně velkou část společ-
nosti. Naše velké strany mají obě kolem 
20 tisíc členů a všech politicky organizo-
vaných občanů jsou slabá dvě procenta. 
Proti tomu je 27% občanů ČR, kteří se hlásí 
ke katolické církvi, a to je v tomto srovnání 
obrovské číslo. Kromě toho politici selhali 
jako morální hlas ve společnosti. Necítím 

PŘEKLENOUT 
VZDÁLENOST 
MEZI DVĚMA SVĚTY

r o z h o v o r
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se na to, abych někomu radil, ale kdybych 
to musel udělat, radil bych církvím větší 
odvahu. Podmínkou ale je, že musí vědět, 
jak se prostřednictvím médií komunikuje.

To zní jako hozená rukavice. Které círk-
ve ale máte na mysli? V naší zemi je nej-
silněji zastoupeno křesťanství, zároveň 
je v rámci české kultury velmi význam-
ným faktorem tradice židovská. Ostatní 
náboženské tradice jsou u nás zastoupe-
ny vesměs nevelkými počty stoupenců. 
Jakým způsobem a podle jakých priorit 
dopřáváte vysílací čas a prostor jednot-
livým náboženským tradicím a jejich 
zástupcům?

Naše vysílání není proklamací žádného 
konkrétního náboženství. Jde o novinář-
ské pokrytí oné náboženské dimenze v naší 
společnosti. Vypadá to možná jako formální 
věc, ale je to důležitý rozdíl. Tím pádem in-
formujeme o tom, co je podstatné, bez ohle-
du na nějaké kvóty podle posledního sčítání 
lidu. Kdybychom vycházeli ze sčítání, tak 
pomyslné kvóty slabě zastoupených nábo-
ženství vysoko překračujeme. Nejde tedy 
o to, abychom dělali jakousi přehlídku růz-
ných věrouk. Jde o to, jak náboženské dění 
a jevy ve společnosti popsat a interpretovat. 
Z čistě novinářského hlediska mi připadá 
ze současných náboženství nejzajímavější 
islám, křesťanství a sekularismus.

Říkáte „nejzajímavější“, to je docela po-
zoruhodné kritérium. Jakým způsobem 
se vlastně utváří skladba pořadů redakce 
náboženského vysílání? Kdo o tom roz-
hoduje a podle jakých principů?

Je to poměrně složitý proces, protože Čes-
ký rozhlas má řadu stanic (naše pořady 
se lehko najdou na adrese http://www.
nabozenstvi.info). Většinou jde o dohodu 
a vnitřní souznění s vedením jednotlivých 
stanic a také s vedením celého rozhlasu. 
Když přijdeme s nějakým nápadem, musí 
splňovat jak naše kritéria, tak i požadavky 
stanic. Tím je to těžší. Ale většinou se naše 
nápady uskuteční.

Děkuji za vhled do programové kuchy-
ně, teď bych se rád zeptal na Váš názor 
na budoucnost náboženství. V posled-
ních letech se často hovoří o celosvě-
tovém návratu náboženských otázek, 
o obnoveném zájmu o spiritualitu, o ros-
toucí poptávce po duchovních hodnotách 
a o invazi náboženských témat do veřej-
ného prostoru. Co si o těchto trendech 

myslíte? Sledujete něco podobného 
i v rámci české společnosti?

To je otázka na dlouhý rozhovor. Stručně 
řečeno, Evropané si myslí, že zbytek světa 
je divný, protože je stále víc náboženský. 
A zbytek světa si myslí, že Evropa je divná, 
protože tady náboženství upadá. Ve skuteč-
nosti jde o řadu trendů, které se vzájemně 
ovlivňují. Od hledání sekulární alternativy 
k negativním stránkám náboženství, přes 
modernizaci islámského světa, až po růst 
asijských podob křesťanství, které se do-
posud chápalo jako víra „Západu“. Když 
to hodně zjednoduším, klasický mediální 
model předpokládal, že víra je osobní věc, 
se kterou se nemá otravovat ve veřejném 
prostoru. Podle něj byla všechna nábo-
ženství na stejné úrovni a bylo jedno, kdo 
čemu věří. Tento model skončil 11. září 
2001 v troskách newyorských mrakodrapů. 
Ukázalo se, že není tak úplně jedno, čemu 
lidé věří. Problém je, že nový model nikdo 
nemá. Evropané doufají, že se všechno vrátí 
do starých kolejí, ale to už nejde. My Češi 
jsme tak trochu ve stínu, řešíme svoje pro-
blémy, ale časem dojde i na nás.

Možná se ale první příznaky změn 
ve vztahu české veřejnosti k nábožen-
ství objevují už dnes. Naši zemi nedáv-
no navštívil papež Benedikt XVII. Jeho 
návštěva se těšila překvapivě velkému 
a vstřícnému zájmu médií. Jak byste 
zhodnotil přístup médií k této nedávné 
události?

Po pravdě řečeno, média pro mě byla 
ohromným překvapením, nestačil jsem 
se divit. A nejzajímavější byla atmosféra 
„uvnitř“ médií. S takovou vstřícností jsem 
fakt nepočítal. Celkově se mi zdá, že rozča-
rování lidí z politiky je daleko hlubší, než si 

uvědomujeme. Je jasné, že obnova nepůjde 
shora, ale zezdola. A k tomu lidé potřebují 
nějakou naději. Skoro mi to připomínalo 
velká očekávání od církví po sametové re-
voluci. S Johnem Lennonem bych řekl, že 
„něco visí ve vzduchu“.

Tak to je další smělá prognóza. Co bys-
te si přál, aby se změnilo ve vztahu čes-
kých médií k náboženství, ve způsobu, 
jak o nich referují, a ve spolupráci mezi 
médii a představiteli českých nábožen-
ských obcí?

To je složitá otázka, tak na ni odpovím radši 
jednoduše. Přál bych si, aby se most mezi 
těmito dvěma světy dařilo budovat. Je dů-
ležitější, než si myslíme.         
Děkuji za rozhovor.

Poznámka
  Ukázka rozhlasové tvorby Daniela Rause na náboženské 

téma je v rámečku na stranách 142 a 143 dole.

r o z h o v o r

Hříchy prezidenta a hříchy zpravodajů

„Někdy je nedostatečná pozornost k náboženství způsobena naprostou nevědo-
mostí. Když se nevěřící zpravodajové setkají s náboženstvím, jednoduše mu ne-
rozumějí. Prezident Nixon šel v době vrcholícího skandálu Watergate do kostela 
v Key Brisbane na Floridě a zpravodajové, kteří ho stopovali na každém kroku, šli 
tedy také. Pastor kázal podle svého zvyku o lidském hříchu a o nutnosti odpuštění 
v Kristu. Po kázání se zpravodajové tlačili kolem kazatele a ptali se ho, zda kázal 
prezidentovi. Pastor se snažil vysvětlit, že zvěst jeho kázání byla stejná jako vždy 
a že neměl na mysli zvláště Watergate; jeho zvěst byla určena každému ve spole-
čenství. Příštího dne byly titulky jenom o tom, jak byl Nixon z kazatelny odsouzen 
kvůli svým hříchům.“

VEITH, Gene E., Religion and Media, in PARTRIDGE, Christopher (ed.), 
Dictionary of Contemporary Religion in the Western World, 

Inter-Varsity Press, 2002, str. 96, vybral a přeložil Zdeněk Vojtíšek.

Doc. Pavel Hošek, Th.D., (*1973) je vedoucím kated ry 
religionistiky na Evangelické teologické fakultě UK, 
přednáší také na Evangelikálním teologickém semináři.
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festivalu za urážlivý a homofobní. Podle 
nich nebylo cílem představení, aby ně-
koho uráželo. Producent Steven Thom-
son prohlásil, že je „to literární dílo, které 
ukazuje autorčinu vlastní cestu víry coby 
transsexuála.“

Pastor Jack Bell ze Siónské baptistické 
církve v Glasgow, který se zúčastnil pro-
testu před divadlem, řekl, že cílem demon-
strantů nebylo napadat ty, kteří se přišli 
na hru podívat. „Byl to pokojný protest se 
zpěvy a transparenty.“ Dále vyslovil obavu, 
že „pravé biblické křesťanství je stále více 
marginalizováno v důsledku politické ko-
rektnosti.“ A pokračoval: „Pokud by v této 
hře byl takto zobrazený prorok Mohamed, 
vzbudilo by to silnou reakci v muslimské 
komunitě. Ovšem k tomu by vůbec nedo-
šlo.“ Festival Glasgay! se představuje jako 
"Každoroční skotská oslava queer kultury“ 
a je dotován magistrátem a dalšími veřej-
nými institucemi. 

Rastafariánští 
vězni 
separováni kvůli 
nestříhaným 
vlasům

Ve věznicích v americkém státě Virginie 
platí zákon, podle něhož ti vězni, kteří si 
odmítnou ostříhat vlasy tak, aby nebyly 
pod úroveň límce, musejí být separová-
ni a mít zvláštní zpřísněný režim. Zákon 
platí od 15. 12. 1999 a za tu dobu postihl 
minimálně šest rastafariánů. Zákon byl 
přijat kvůli zamezení pašování věcí, jasné 
identifi kaci osob i ze zdravotních důvo-
dů. Neuposlechnutí má za následek právě 
umístění do režimu izolace, kde vězni žijí 
v menších celách, mají méně odpočinku 
a nemají přístup na kulturní a vzdělávací 
akce jako ostatní trestanci. U příležitosti 
desátého výročí napadla Americká unie 
občanských svobod (ACLU) tuto praxi, 
protože se podle ní zde nejedná o nápravu 
ani zajišťování větší bezpečnosti, nýbrž 
o trestání. „V tomto případě jsou lidé trestá-
ni za svou náboženskou víru,“ řekl výkonný 
ředitel virginské pobočky této organizace 
Kent Willis. ACLU již před šesti lety na-
padla zákon o stříhání vlasů před soudem, 
avšak spor tehdy prohrála, jelikož soud 
uznal důvody, které vedly k zavedení to-
hoto zákona, za natolik důležité, že mohou 
v této oblasti omezit ústavou garantovanou 
náboženskou svobodu. 

Ve Skotsku 
vyvolal 
transsexuální 
Ježíš protesty

V rámci uměleckého festivalu Glasgay! 
pořádaného komunitami homosexuálů 
a transsexuálů ve skotském Glasgow byla 
na začátku listopadu uvedena inscenace na-
zvaná „Ježíš – královna nebes“. Hra, v níž 
je Ježíš představen jako transsexuál, však 

pobouřila někte-
ré křesťany a asi 
tři sta z nich se 
shromáždilo před 
divadlem k pro-
testu.  Př i  něm 
zpívali nábožen-
ské písně a má-
vali transparen-
ty, na nichž bylo 
napsáno: „Ježíš 
je Král králů, ne 
královna nebes“ 
a „Bůh: Můj Syn 
není zvrácený“. 
Tento nápis ozna-
čili organizátoři 

Ruští komunisté 
požadují změnu 
textu hymny

Komunistická strana Ruské federace usilu-
je o vypuštění slova „Bůh“ z národní hym-
ny. Poslanec Dumy Boris Kašin navrhuje 
změnit nahradit verš „ochraňovaná Bohem 
jako naše milovaná zem“ slovy „ochraňo-
vaná námi jako naše milovaná zem“. Podle 
komunistů totiž odkaz na Boha narušuje 
jednotu národa, který je tvořen různými 
etniky s různými náboženstvími stejně 
jako i ateisty. 

Jedná se již o několikátou iniciativu 
v tomto duchu od roku 2000, kdy V. Pu-
tin text, který původně oslavoval Stalina, 
nechal pozměnit do současné podoby. Ani 
nyní však šance na úspěch kritiků nejsou 
veliké. Nemají totiž podporu mezi politic-
kými vůdci ani ve veřejnosti. Proti změně 
se staví i pravoslavná církev. 

Tato diskuse však otevírá další téma 
k veřejné diskusi, a tím je propojení poli-
tiky a církve. Mnozí kritici obviňují Puti-
na ze zneužívání náboženství jako pojítka 
národní jednoty k nastolení nové formy 
carismu, kdy role církve bude redukována 
na oporu státní moci. Např. Boris Němcov, 
vicepremiér v Jelcinově vládě a vůdce opo-
zičního hnutí Solidanost, napsal ve své kni-
ze Pohroma Putin: Svoboda a demokracie 
v Rusku: „Komunismus měl svou ideologii. 
Putin žádnou nemá, a tak používá pravosla-
ví jako ideologii.“ Církev podle něj nebyla 
dostatečně imunní vůči tomuto zneužívání 
a stala se jednou z opor režimu, který ovšem 
podle Němcova nemůže mít dlouhé trvání. 

i n f o  -  s e r v i s

Plakát hry Ježíš – královna nebes. 
Na obrázku je její transsexuální au-
torka Jo Clifford. Sama  je praktikující 
křesťankou a své dílo nechápe jako 
urážku křesťanství. Uvedla, že své dílo 
konzultovala s několika teology a že  
odpovídá duchu evangelia. Naopak ti, 
kteří se nyní bouří, jsou podle ní jako 
zákoníci a farizeové, kteří  odsoudili 
Ježíše na smrt.  

Ruští komunisté na Rudém náměstí.
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i o radikálních slovanských novopohanech, 
kteří se již dříve dopustili bombového úto-
ku na jeden pravoslavný chrám v Moskvě. 

Anglikánský 
biskup v Ugandě 
chce odměňovat 
předmanželskou 
čistotu

Biskup mityanské diecéze v Ugandě dr. Sa-
muel S. Kaziimba chce povzbudit mladé 
křesťany k pohlavní čistotě. Navrhl plán 
odměn těm, kteří si ji uchovají až do vstu-
pu do manželství. 

„Chceme, abyste žili správným živo-
tem jako Panna Maria. Jsem proto ochot-
ný odměnit každého, kdo se vdává nebo 
žení a uchoval si do té doby panenství či 
panictví.“ Slova pronesl na závěr týdenní 
mládežnické konference, které se v pro-
sinci zúčastnilo asi 
700 mladých ze tří 
ugandských distriktů. 
Biskup svou předsta-
vu konkretizoval tím, 
že program může za-
čít fi nanční odměnou 
ve výši 100 tisíc ši-
linků dívkám, u nichž 
by k tomu určená ko-
mise potvrdila jejich 
panenství. Vedle po-
vzbuzení k ideálu čis-
toty by akce měla 
napomoci k boji pro-
ti šíření viru HIV. 
„Potřebujeme, aby 
mládež rostla. Svět 
mladé potřebuje. Doufám, že tento návrh 
jim pomůže v ochraně před HIV/AIDS.“ 

Tóra je 
nadřazená 
izraelské 
armádě, 
prohlásili rabíni

Rabíni z hesder ješiv vydali prohlášení 
adresované svým studentům ohledně po-
slušnosti vztahu autority armády a Tóry. 
Hesder ješivy náboženským židům umož-
ňují plnit vojenskou povinnost, která ovšem 
trvá pět let, tedy o dva roku déle než běž-
ný vojenský výcvik. Instituce tak spojuje 
tradiční náboženské vzdělání s vojenskou 
službou. V prohlášení rabíni opakují, že 
věřící židé mají sloužit v armádě, ale své 

Pravoslavný 
kněz zavražděn 
v moskevském 
kostele

19. listopadu byl v moskevském chrámu sv. 
Tomáše zavražděn známý pravoslavný teo-
log Daniel Sysojev. Pětatřicetiletému knězi 
již delší dobu chodily výhružné e-maily 
a v říjnu mu bylo telefonicky sděleno, že je 
odsouzen k smrti. Duchovní o tom informo-
val policii, ale i nadále pokračoval ve své 
misionářské činnosti. Otec Sysojev byl 
tatarské národnosti a věnoval se diskusím 
s extremistickými směry v islámu. O vzta-
hu křesťanství a islámu napsal dvě knihy: 
Manželství s muslimem a Pravoslavná od-
pověď islámu. Podezřelí z vraždy jsou prá-
vě islámští extremisté, ale policie uvažuje 

i n f o  -  s e r v i s

Nestříhání a nečesání vlasů je součástí 
rastafariánského způsobu života. 

studenty nyní vyzývají, aby dávali přednost 
příkazům Tóry tam, kde rozkazy velení 
armády jsou s ní v rozporu. Tuto výzvu 
učinili v souvislosti s vyloučením ješivy 
vedené rabínem Eliezerem Melamedem ze 
struktur izraelské armády. Rabín Melamad 
podpořil vojáky, kteří se odmítli podílet 
na vyklízení židovských osad z okupova-
ných území. „Jsme povinni vyučovat, že 
poslušnost Pánu předchází každou další 
poslušnost, ať armádě nebo vládě,“ stojí 
v prohlášení rabínů. 

Jesličky 
a chanukija 
nesmějí být 
vystaveny

Každoroční diskuse o vhodnosti vysta-
vovat křesťanské a židovské symboly 
ve veřejných budovách v USA v čase před 

Vánoci, resp. před Chanukou pokračuje 
i letos. Například v pensylvánském okrese 
Luzerne byly na příkaz soudu z veřejného 
pozemku odstraněny jesličky a chanuková 
menora. Proti vystavení protestovaly orga-
nizace Americká unie občanských svobod 
(ACLU) a Američané spojeni za separaci 
církve a státu (AUSCS). Podle nich jsou 
náboženské symboly na veřejném pozemku 
v rozporu s americkou ústavou. Oba před-
měty jsou ve vlastnictví okresního úřadu. 
Jesličky zde byly tradičně vystavovány již 
několik desetiletí, chanukový svícen byl 
přidán před dvaceti lety.          

Z WorldWide Religious News 
(http://www.wwrn.org) s přihlédnutím 

k jiným zdrojům vybral, přeložil a upravil 
Miloš Mrázek.

Již tradičního zapalování chanuky se na pražském Palachově 
náměstí se letos aktivně zúčastnil premiér J. Fischer.

Otec Sysojev.
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Tato rubrika je určena i příspěvkům, které nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce.

  u d á l o s t i

Otevřená římská 
náruč pro 
anglikány 
a starokatolíky

Římskokatolická církev po staletí odpoví-
dala na historicky vzniklou situaci oslabené 
jednoty dílčích církví politikou uniatství. 
Vycházela z představy, že ostatní církve se 
od ní oddělily a řešením je jejich návrat. 
Po dřívějších jen krátkodobě úspěšných 
pokusech opouštějí od 16. do 20. století 
za různých politických okolností části sta-
robylých východních církví a církví pra-
voslavných svá společenství a podrobují 
se moci římského papeže. Mohly si pone-
chat některé vybrané odlišnosti ve vnitř-
ním uspořádání a v liturgii. U nás je např. 
součástí římskokatolické církve církev 
řeckokatolická, před státem nominálně 
samostatná, avšak její biskup je členem 
římskokatolické České biskupské konfe-
rence. V teologickém dialogu mezi řím-
skými katolíky a pravoslavnými přistoupila 
římskokatolická církev již na začátku 90. 
let minulého století na formulaci, že uni-
atismus jako metoda jednoty je v rozporu 
se společnou tradicí zúčastněných církví 
a není v souladu s eklesiologií založenou 
na pojetí sesterských církví.

V současnosti se stejný model, tedy 
podřízení Římu při zachování schválených 
odlišností, nabízí části anglikánského spo-
lečenství. V něm probíhá již řadu let spor. 
Některé členské církve, např. původní an-
glická a partnerské církve v USA a Kanadě 
dospěly k ordinaci žen do kněžské služby, 
popřípadě k jejich biskupské konsekraci. 
Dále se tyto církve nebrání žehnat na spo-
lečnou cestu životem párům stejného po-
hlaví a přijímat do duchovenské služby 
osoby, které se veřejně hlásí k odlišnému 
sexuálnímu partnerství. Proti tomu se ostře 
postavily zejména anglikánské církve bý-
valých britských kolonií v Africe, ale i mi-
nority v západním světě. Vytvořily r. 1991 
Tradiční společenství anglikánských círk-
ví. V říjnu 2007 požádaly o přijetí do plné 
jednoty se Svatým Stolcem. Podle letošních 
římskokatolických vyjádření, např. podle 
předsedy římskokatolické biskupské kon-
ference USA kardinála Francise George, se 
s jejich přestupem do římskokatolické círk-
ve počítá a bude jim umožněno ponechat 
si dosavadní anglikánskou liturgii a ženaté 
duchovenstvo. 

Podobně probíhala i jednání delegací 
starokatolické Mezinárodní biskupské kon-

ference a Papežské rady pro jednotu křes-
ťanů. Z jednání vzešel dokument (překlá-
daný do češtiny), který rozdělení římských 
katolíků a starokatolíků označuje jako 
vnitrokatolický problém. 41. mezinárodní 
starokatolická konference ze srpna 2009 
nachází v obecných rysech model primátu 
římského biskupa, který by byl přijatelný 
pro starokatolíky, kteří doposud uznávali 
jeho prvenství mezi sobě rovnými bisku-
py. Tyto rozhovory nejsou ještě tak daleko 
jako v případě anglikánů a je otázka, jaké 
požadavky bude dále římskokatolická cír-
kev vznášet. V některých starokatolických 
církvích jsou rovněž ženy svěceny ke kněž-
ské nebo aspoň jáhenské službě a tyto 
církve jsou rovněž vstřícné k homosexuál-
nímu soužití. Je možné, že silné tendence 
ke sjednocení části starokatolíků s Římem 
by vedlo k rozdělení dosavadní křehké jed-
noty rozrůzněných starokatolíků vyjádřené 
Utrechtskou unií. 

Podle hodnocení zdrženlivých pozoro-
vatelů církevní sjednocování formou unií, 
tedy podřízení některých partikulárních 
církví jiné partikulární církvi je paradoxně 
cestou dalšího rozdělování univerzálního 
a v tomto smyslu katolického společenství 
všech křesťanů. 


Ivan O. Štampach

Svědkové 
Jehovovi 
ve Švédsku 
požádali 
o státní dotace

Jednou z věcí, na kterou jsou svědkové Je-
hovovi nejvíce pyšní, je jejich nezávislost 
na státu. Je to logické i proto, že stát a po-
litickou moc považují svědkové za jednu 
ze tří hlavních částí současného „satanské-
ho zlého systému věcí“. Pro mnoho jejich 
sympatizantů (ale i objektivních odpůrců) 
vždy bylo nadmíru pozitivní, že se svědko-
vé dobrovolně vzdávají fi nanční podpory 
od státu, na kterou mají v mnoha zemích 
nárok. Nárok získají většinou poté, kdy se 
podle příslušných národních zákonů stanou 
zákonem registrovanou a uznanou církví. 
Tak tomu je i v České republice.1 V této 
souvislosti je zcela průlomovou informa-
cí v chápání společenství svědků zpráva, 
že svědkové Jehovovi ve Švédsku v roce 
2009 požádali o poskytnutí státních dotací.2

Švédská vláda v rozhodnutí ze dne 17. 
6. 2009 žádost svědků Jehovových na po-

skytnutí státních dotací zamítla.3 V odůvod-
nění je uvedeno, že dle zákona o podpoře 
náboženských společností může být státní 
dotace poskytnuta pouze těm církvím, kte-
ré „pomáhají udržovat a posilovat základní 
hodnoty, na kterých společnost stojí“. Tyto 
požadavky, dle švédské vlády, svědkové Je-
hovovi a Společnost Strážná věž nesplňují.

Případ se stal mediálně známým proto, 
že svědkové se proti rozhodnutí vlády od-
volali. Jak uvedl mluvčí společnosti Stráž-
ná věž ve Švédsku Lars Holmkass, chtěli 
tím rozvířit debatu o způsobu fi nancování 
církví ve Švédsku. Dále dodává, že nejde 
o peníze, ale o záležitost diskriminace, kdy 
nevidí důvod, proč by některé církve měly 
mít výhody a jiné nikoliv.4


Michal M. Malý

Poznámky
 1 Dlouhá cesta k registraci. Česká Republika. Ročenka 

svědků Jehovových. New York: Watchtower Bible and 
Tract Society; 2000:212-213.

 2 Nilsson A. Jehovas vittnen kräver statsbidrag (Svědkové 
Jehovovi požadují státní podporu). Dagen. September 
30, 2009.

 3 Rozhodnutí ministerstva kultury: Žádost svědků Je-
hovových - Společnosti Strážná věž o státní dotace 
Stockholm; 17. June 2009; http://www.straznavez.cz/
Dokumenty/RozhodnutiSvedskeVlady2.pdf.

 4 Nilsson A. Välkommen hem till „familjen Jehovas“. 
Dagen. October 8, 2009; http://www.dagen.se/dagen/
article.aspx?id=189234.

Rozsudek nad 
francouzskými 
scientology

Soudní proces proti francouzským scien-
tologům, o němž jsme referovali v kon-
textu problematického zákona Abouta 
a Picardové,1 dospěl 27. října k rozsudku. 
Soud konstatoval vinu u obou žalovaných 

V několika městech (Tábor, Přerov, 
Moravská Ostrava – na fotografi i) se ob-
jevily tabulky „Sri Chinmoy Street“. Aktivní 
žáci Šrí Činmoje (1931-2007) se patrně 
tímto způsobem pokoušejí vtisknout jmé-
no svého indického duchovního učitele 
do vědomí veřejnosti.

Foto: Tomáš Novotný.
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scientologických organizací 
a u všech šesti žalovaných 
scientologů. Scientologické 
Centrum celebrit a síť scien-
tologických knihkupectví 
byly usvědčeny z podvodu 
a pokutovány částkami 400, 
resp. 200 tisíc euro. Pod-
míněnými tresty od deseti 
měsíců do dvou let odnětí 
svobody a zaplacením čás-
tek v desítkách tisíc euro 
(v jednom případě jen pěti 
ticích euro) byli potrestáni 
čtyři špičkoví francouzští 
scientologové. Všichni byli 
usvědčeni z organizovaného podvodu proti 
nejméně jednomu ze tří svědků obžaloby. 
Dva scientologové byli usvědčeni z poru-
šení pravidel obchodu s farmaceutickým 
zbožím a pokutováni jedním, resp. dvěma 
tisíci euro. Další částky mají odsouzení 
poskytnout dotčeným fyzickým i právnic-
kým osobám.2

Navzdory usvědčení z podvodu a vyso-
kým pokutám mohou ovšem scientologo-
vé považovat tvrdý rozsudek zároveň také 
za velké vítězství, protože oproti požadav-
ku obžaloby soud nijak neomezil činnosti 
scientologických organizací. Menším ví-
tězstvím scientologů je pak i to, že soud 
z formálních důvodů nedovolil francouz-
ské „protisektářské“ organizaci UNADFI 
vstoupit do role svědka obžaloby. Prohru 
i vítězství scientologů ostatně naznačuje 
i skutečnost, že se proti rozsudku odvolali, 
zároveň ho ovšem slaví. Do budoucna je 
možné odhadnout, že usvědčení z podvo-
du francouzské scientologické hnutí přece 
jen citelně oslabí. Přichází navíc v době, 
kdy je stále zřejmější, že scientologické 
hnutí (nejen ve Francii) není zdaleka v tak 
dobré personální a fi nanční kondici, jak 
by tomu napovídala např. okázalá ote-
vření nových center (naposledy v Římě 
a ve Washingtonu).

S přihlédnutím k prostoru, jenž vyme-
zuje výše zmíněný zákon, je možné roz-
sudek považovat za kompromisní a snad 
i spravedlivý. Rozsudek tak částečně roz-
ptýlil obavu, že zákon Abouta a Picardové 
bude v tomto procesu zneužit pro zvýšení 
popularity vládních úřadů jako „ochránců“ 
Francouzů před „sektami“. Důvěra v kvali-
tu francouz ské demokracie tak byla rozsud-
kem soudu první instance určitě posílena.


Zdeněk Vojtíšek

Poznámky
 1 Zákon hrozí odnětím svobody, vysokými pokutami a roz-

puštěním organizace za „podvodné zneužití stavu nevě-
domosti nebo slabosti“ a je namířen proti náboženským 
společenstvím, považovaným za „nebezpečné sekty“ 
- více VOJTÍŠEK, Z., Zákon proti sektám ve Francii, 
Dingir 12 (2), 2009, str. 44-45.

 2 Více informací poskytuje JACOBSEN, Jonny, The 
Court’s Ruling, dokument z 27. 10. 2009 je dostup-
ný na adrese http://infinitecomplacency.blogspot.
com/2009/10/courts-ruling.html, download 30. 11. 2009.

Právní bitva 
o náboženskou 
svobodu 
ve Francii

Na konci října 2009 proběhla v médiích 
řada článků o soudním případu ve Francii, 
z nichž mohl čtenář získat dojem, že se 
Scientologické církvi „konečně někdo po-
stavil“ a že „snad Scientologie ve Francii 
končí“. Realita je však poněkud jiná. I přes 
značný humbuk a obvykle zjednodušené, 
až jednostranné informování českými a za-
hraničními médii se ve skutečnosti jedná 
o spor, kde scientologie s Francií uhrála 
v prvním kole remízu. O čem tedy případ 
je? Shrňme si fakta k případu:

Jedná se o 11 let starý případ – z roku 
1998. Paní Maltonová po pěti měsících 
zjistila, že se již nehodlá dále účastnit 
služeb v Scientologické církvi. Svobodně 
tedy odešla. Následně požádala o vrácení 
svých příspěvků za církevní služby (kurzy 
a auditing) a dalších materiálů (knih a ná-
boženského přístroje zvaného E-metr). 
Církev ve Francii tuto žádost akceptovala 
a příspěvky vrátila. Poté paní Maltono-
vá podala žalobu, že utrpěla „psychickou 
újmu“ a žádala další peníze – několik set 
tisíc eur. Paní Maltonové s celou žalobou 
pomáhala francouzská „antisektářská“ 
skupina UNADFI. Ke sporu se následně 
přidaly další osoby.

V roce 2006 prokurátor 
navrhl zamítnutí žaloby pro 
nedostatek důkazů o provině-
ní. Přesto 8. září 2008 podal 
soudce Fenech sedmapade-
sátistránkovou žalobu proti 
Scientologické církvi v Paříži, 
jejímu knihkupectví a šesti čle-
nům a tak zahájil soudní pro-
ces. Soudce Georges Fenech 
je rovněž předsedou vládní 
organizace bojující proti sek-
tám MIVILUDES. G. Fenech 
se vyjádřil v tom smyslu, že by 
vláda měla „bojovat efektivně 
proti“ náboženským minoritám. 

Nejednalo se tedy nikdy o případ o náhradu 
škody, ale již od začátku šlo o případ s po-
litickou motivací. 

Případ začal v květnu a červnu 2009. 
Nejednalo se však o nestranný soud, ale 
o inkviziční jednání.  A to za ohromné asi-
stence médií, která se funkce „kata“ velmi 
ráda ujala. Na konci října 2009 byl vynesen 
rozsudek „prvního kola“. Žaloba požado-
vala spolu s vládou zákaz Scientologie. To 
však pařížský soud zamítl, kromě jiného 
proto, že se za více než 10 let neobjevila 
jiná stížnost na církev, a proto, že obžalo-
vaní jednali na základě upřímného nábo-
ženského přesvědčení. Soud také zamítl 
drastické sankce požadované vládou. Soud 
neuvalil jakákoli omezení na aktivity círk-
ve, která ve Francii existuje již 50 let a má 
zde přibližně 45 000 členů. Právní zástupce 
církve a obviněných členů se odvolal. Žád-
ný z rozsudků není pravomocný.

Francie zůstává na špici zemí, které 
vedou tvrdou politiku diskriminace proti 
náboženským minoritám v čele se Scien-
tologickou církví. Proto také ministerstvo 
zahraničí USA ve své roční zprávě o nábo-
ženské svobodě vydané 26. října 2009 uvá-
dí, že „diskriminace scientologů ve Francii 
i nadále vzbuzuje obavy.“         


Jíří Voráček, mluvčí Scientologické církve

Otevření nových prostor Scientologické církve v Římě 24. října 2009.

Krize v Jednotě 
bratrské

Po deseti letech od rozdělení české Jednoty 
bratrské prožila ta její část, jež se stala no-
sitelkou tohoto starobylého jména, těžkou 
krizi. Jeden z architektů tohoto rozdělení 
a hlavní postava posledních deseti let této 
církve, Jaroslav Pleva, byl odvolán ze své 
vrcholné pozice, v lednu 2009 propuštěn ze 
svého duchovenského zaměstání a v červnu 
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Grálu za „právní vyjádření“ hnutí Grálu 
není příliš zjednodušující. Soud tak totiž 
vložil duchovní dědictví Abd-ru-shina mo-
nopolně do rukou Nadace Hnutí Grálu, což 
je s přihlédnutím k dějinám hnutí Grálu 
poněkud problematické.8

Předběžný závěr
Autor tohoto článku není ve výše uvede-
ných sporech nestranný. Jeho vyjádření 
byla v obou případech použita ve prospěch 
žalobců. Přesto má autor pochybnost nejen 
nad prvním, ale i nad druhým případem, 

který se vůči poškozené náboženské spo-
lečnosti (hnutí Grálu) vyvíjí zatím9 příz-
nivě. I když není pochyb o tom, že média 
svou povrchností často škodí, z rozsudků 
v obou zmíněných soudních sporech není 
jisté, že v ochotě jít při práci s novými 
náboženskými hnutími do hloubky jsou 
na tom soudy o mnoho lépe.        

Poznámky
 1 ŠMÍD, Darek, Spaste svoje duše, Pátek Lidových novin, 

č. 23, 8. 6. 2007, str. 14-18.
 2 V popisku je omylem uvedeno „Marschall“.
 3 Podána 25. 7. 2007. Stejně jako ostatní citované do-

kumenty je žaloba dostupná v archivu Společnosti pro 
studium sekt a nových náboženských směrů.

 4 Rozsudek byl vydán 2. 4. 2008.
 5 Podána 12. 12. 2007.
 6 ZATLOUKAL, Artur, Soudní proces proti vydavateli 

Mladé fronty DNES, dokument je dostupný na adrese 
http://www.poselstvigralu.cz/?soudni-proces-proti-vy-
davateli-mf-dnes, download 1. 12. 2009.

 7 Rozsudek byl vydán 27. 10. 2009. Jeho plné znění je 
dostupné na adrese http://www.poselstvigralu.cz/?plne-
zneni-rozsudku-mestskeho-soudu-v-praze, download 
1. 12. 2009.

 8 Více o Abd-ru-shinovi a hnutí Grálu: TRTÍK, Zdeněk 
a VOJTÍŠEK Zdeněk, Hnutí Grálu, Dingir, Praha 2003.

 9 Autorovi není známo, zda se některá strana proti roz-
sudku neodvolala.

Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th. D. (*1963) je 
do  centem na katedře psychosociálních věd a etiky 
Husitské teologické fakulty a na katedře religionisti ky 
Evangelické teologické fakulty UK a šéfredaktorem 
časopisu Dingir.

Dokončení článku ze strany 115.

2009 církev dokonce opustil. Tuto událost 
v následujících řádcích stručně zasazujeme 
do kontextu vývoje této církve v posledních 
desetiletích.

V původně pietistické Jednotě bratrské 
vzrůstal vliv charismatického hnutí po celá 
90. léta minulého století. Křesťanská cha-
rismatická zbožnost, charakteristická svou 
emocionalitou, entusiasmem, misijní ak-
tivitou a důrazy na nadpřirozené projevy, 
ovlivnila v různé míře téměř všechny české 
církve. Ty se s tímto typem zbožnosti v ně-
kterých případech těžce vyrovnály, ale na-
konec některé z nich prvky charismatické 
zbožnosti ve větší či menší míře a více či 
méně ochotně integrovala do své teologie, 
liturgie i pastorační práce. Charismatičtí 
křesťané navíc vytvořili vlastní organiza-
ci, která dostala pevný tvar roku 2002 jako 
Církev Křesťanská společenství.

Jednota bratrská byla ve svobodných 
poměrech charismatickým hnutím ovliv-
něna nejvíce z českých církví. Charisma-
tičtí křesťané v ní postupně získali většinu 
(hlavně díky rychle rostoucímu sboru v Li-
berci) a také její vedení, tzv. Úzká rada, 
byla ve druhé polovině 90. let přikloněna 
k charismatické zbožnosti. Velmi vážně 
se tehdy mezi charismatickými křesťany 
uvažovalo o spojení této církve s charisma-
tickými sbory a společenstvími, v té době 
samostatnými, anebo jen volně sdruženými.

Vzrůstající vliv charismatické zbož-
nosti způsoboval v Jednotě bratrské napětí. 
Roku 1997 toto napětí mezi tradičně orien-
tovanou menšinou a charismatickou větši-
nou výrazně vzrostlo. Tehdy byl ze svého 
místa pro podezření z mravních přestupků 
odvolán liberecký pastor a jedna z hlavních 
postav charismatického křídla Evald Ruc-
ký a také se obrátil poměr sil v Úzké radě. 
Charismatická část Jednoty na tuto situaci 
reagovala velmi bouřlivě a na synodu roku 
1998 uchopila moc způsobem, který její 

odpůrci považují za nelegitimní. Na obou 
křídlech Jednoty následovala řada vyslove-
ně nepřátelských kroků, jejichž výsledkem 
nakonec bylo potvrzení moci v rukou cha-
rismatického vedení a dobrovolný i vynu-
cený odchod zastánců pietistické zbožnosti 
z církve. Tradičně orientovaní příslušníci 
Jednoty bratrské a jejich sbory pak vytvo-
řili tzv. ochranovský seniorát Českobratrské 
církve evangelické a stali se tak součástí 
této protestantské církve.1

Způsobem uchopení moci i způsobem 
jednání s odpůrci bylo ovšem charismatické 
vedení Jednoty bratrské v očích ostatních 
protestantských církví značně zdiskredito-
váno. I ve vztahu mezi „novou“ Jednotou 
bratrskou a ostatními charismatickými 
útvary došlo k silnému odcizení a Jednota 
bratrská se ocitla v určité izolaci. V posled-
ním desetiletí navíc bylo možné pozorovat 
stálé posilování důrazu na autoritu církev-
ních představitelů na všech stupních. Ne-
kritizovatelnost a nezpochybnitelnost roz-
hodnutí autorit je patrně hlavním důvodem 
vystoupení značného počtu duchovních 
i členů z církve v posledních letech.2

Jaroslav Pleva byl členem Úzké rady 
Jednoty bratrské před rozkolem v roce 
1998 i po něm. Roku 2008 ovšem vystoupil 
na setkání pastorů v Hradci Králové s kriti-
kou směřování této církve a jmenoval čtyři 
hlavní problémy: „Izolace církve“, „Úby-
tek ve sborech“, „Stagnace služebníků“ 
a „Finanční neprůhlednost“.3 Zdá se, že 
tato kritika vyplunula z dlouhodobějších 
neshod mezi ním a ostatními členy Úzké 
rady, pastory Evaldem Ruckým a Petrem 
Krásným. Neshody vyvrcholily výše zmí-
něným nuceným odchodem Jaroslava Plevy 
z vedení církve.

Naposledy se v červnu 2009 Pleva po-
kusil oslovit synod Jednoty bratrské do-
pisem. Obvinění v tomto dopise jsou více 
osobní a míří na údajné nedostatky fi nanč-

ního hospodaření Petra Krásného, na „kore-
spondenční“ způsob získání akademických 
titulů Petra Krásného a Evalda Ruckého 
a na údajně dobrovolné informační aktivity 
Evalda Ruckého ve prospěch Státní bezpeč-
nosti v roce 1989.4 Při znalosti vývoje Jed-
noty bratrské v posledních dvaceti letech se 
naskýtá otázka, zda je Jaroslav Pleva jako 
hlavní postava tohoto vývoje dostatečně 
věrohodnou osobou pro kritiku skutečnos-
tí, jež mu jsou nepochybně po mnoho let 
známy a za něž patrně také nese určitý díl 
odpovědnosti.

Na dopis Jaroslava Plevy synodu rea-
guje poněkud emotivní „Prohlášení kolegia 
pastorů JB k elaborátu Jaroslava Plevy“ ze 
17. listopadu 2009.5 Všechna Plevova ob-
vinění jsou v Prohlášení odmítnuta a mimo 
souvislost s dopisem Prohlášení se uvádí 
např. to, že na základě Plevova požadav-
ku mu byla jednorázově vyplacena částka 
„přesahující čtvrt milionu korun“. Zdá se 
tedy, že tvrdé spory, provázené snahou zdis-
kreditovat názorové protivníky za každou 
cenu, se Jednotě bratrské dosud nevyhýbají. 


Zdeněk Vojtíšek

Poznámky
 1 Krátce o okolnostech rozkolu v Jednotě bratrské: VOJTÍ-

ŠEK, Zdeněk, Rozdělení dokonáno, Dingir 3 (3), 2000, 
str. 11-12. Dokumenty, které se týkají vývoje Jednoty 
bratrské v 90. letech 20. století a rozkolu v církvi, jsou 
dostupné v archivu Společnosti pro studium sekt a no-
vých náboženských směrů (SSSNNS).

 2 Některými aspekty vývoje Jednoty bratrské v posledních 
desetiletích se zabývá SPALOVÁ, Barbora, Jednota brat-
ská globální i lokální, Dingir 12 (3), 2009, str. 81-83.

 3 Dokument Problémy v Jednotě bratrské a Úzké radě 
v období posledních několika let je dostupný v archivu 
SSSNNS.

 4 Dopis Synodu Jednoty bratrské z 9. června 2009. Z jeho 
obsahu vyplývá, že autorem je Jaroslav Pleva. Součástí 
dopisu je i dodatek, který je uveden slovy „psáno po sy-
nodu“. Dopis je dostupný v archivu SSSNNS.

 5 Prohlášení je dostupné na adrese http://www.jbcr.info/
upload/fi les/Prohlaseni_k_elaboratu_JP.pdf, download 
2. 12. 2009.
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Milan Nakonečný, Lexikon magie, Argo, 
Praha 2009, 600 str., doporučená cena 
988, Kč.

Prof. PhDr. Milan Nakonečný (*1932), 
český psycholog, historik, pedagog, zejmé-
na však autor řady hodnotných literárních 
statí, je naší čtenářské obci velice dobře 
znám. Z jeho děl připomeňme alespoň: 
Úvod do psychologie, Psychologie osob-
nosti, Sociální psychologie Lidské emoce, 
Motivace lidského chování, K psychologii 
a perspektivám českého fašismu, Vlajka - 
k historii a ideologii českého nacionalis-
mu, Smaragdová deska Herma Trismegis-
ta, Novodobý český hermetismus, Magie 
v historii, teorii a praxi a mnoho dalších. 
Dílo, které se v tomto roce dočkává již pá-
tého ofi ciálního vydání, je 
jedním z nejobsáhlejších 
lexikonů, pojednávajícím 
o tradičně přitažlivé sféře 
okultismu. Je jím slavný 
Lexikon magie, práce se-
psaná autorem již někdy 
v sedmdesátých letech 
minulého století, kdy však 
byla formou samizdatu 
přístupná jen hrstce vyvo-
lených. Prvního knižního 
vydání se dílo dočkalo 
až po Sametové revoluci, 
konkrétně r. 1993, záslu-
hou nakladatelství IŽ. Jeho okamžité ro-
zebrání si vyžádalo dotisky v letech 1995 
a 1997. Další vydání proběhlo r. 2001. Le-
tos přebírá nad tímto literárním fenomé-
nem vydavatelskou taktovku nakladatel-
ství Argo, které přichází s přepracovaným 
a podstatně rozšířeným textem, doplněným 
řadou unikátních, černobílých i barevných, 
obrazových materiálů. 

Kniha je de facto výkladovým slovní-
kem okultistických termínů, čili nikoliv jen 
magickým heslářem, jak by se dalo soudit 
z jejího názvu. Přesto nelze přehlédnout, 
že terminologie z oboru magie zcela jasně 
převažuje nad hesly např. z oblasti mysti-
ky. Autor se čtenáře snaží vtáhnout do hry, 
jejímž cílem je v něm probudit magické 
myšlení. Naopak se ho nesnaží přesvědčit 
o funkčnosti magie. V lexikonu se najdou 
i hesla neokultní, nicméně však s tématem 
související. Jejich výběr je ryze původní 
prací autora. Součástí knihy je i jmenný 
slovník velikánů esoterních nauk doplněný 

jejich podobenkami a obsáhlá bibliografi e, 
zaměřená k dané problematice. Orientaci 
v knize usnadňuje přehledný index. 

Dílo je připsáno památce velikánů no-
vodobého českého hermetismu, baronem 
Adolfem Leonhardim počínaje a MUDr. Ji-
řím Ryšánkem konče.            
Petr Kalač

David Self, Encyklopedie světových ná-
boženství, Karmelitánské nakladatelství, 
Kostelní Vydří 2009, 1. vydání, 128 stran, 
pevná vazba, cena 299,- Kč

David Self je britský autor několika en-
cyklopedií pro děti o křesťanství, islámu 

a světových náboženstvích. 
V této publikaci se však 
nezaměřuje jen na dětské 
čtenáře. Z jeho knih u nás 
tato vychází jako první 
a rozhodně jde o zdařilé 
představení.

Autor doplnil informa-
ce v kapitolách jak barev-
nými kresbami a přehled-
nými mapkami, tak mnoha 
fotografi emi v dobrém pro-
vedení. Pro lepší orientaci 
v tématech autor doprovo-
dil každou ze šedesáti kapi-

tol jakýmsi „rozcestníkem“, v němž čtenáře 
odkazuje na příbuzná témata pojednávaná 
jinde v knize. V závěru je připojen stručný 
rejstřík pojmů a jmen.

Obsah je velmi přehledně členěn. Self 
nejprve pojednává základní otázku lidské 
religiozity a následuje uvedení do starých 
kultů tzv. Předního východu, Egypta a ev-
ropského východního Středomoří. Do této 
úvodní části patří také stručný přehled ně-
kterých náboženství tzv. 
„původních obyvatel“ 
(Afriky, obou Amerik či 
Austrálie), což pro stře-
doevropského čtenáře je 
netradiční, ale o to zají-
mavější exkurz.

V další části se Self 
věnuje největším světo-
vým náboženstvím. Po-
užívá strukturu výkladu 
od zakladatelské osoby, 
je-li nějaká, přes vznik 

posvátných písem či mytologických eposů 
po spirituální život, slavení svátků až k sou-
časné roli náboženství ve společnosti. Vše 
vykresluje velmi jednoduše, ale srozumitel-
ně. Takto se věnuje judaismu, křesťanství, 
islámu, zoroastrismu, hinduismu, buddhis-
mu, džinismu, sikhismu a čínským a japon-
ským náboženstvím a kultům. Především 
výklad o sikhismu je pro českého čtenáře 
podnětný, protože české publikace tohoto 
typu sikhy téměř nerefl ektují (pro Česko 
není toto téma zatím aktuální).

Závěrečnou část encyklopedie věnoval 
Self představení nejvýznamnějších nových 
proudů v křesťanství. Mezi ně řadí svědky 
Jehovovy a Církev Ježíše Krista Svatých 
posledních dní, ale překvapivě také Církev 
adventistů sedmého dne, která je obvykle 
v Evropě již řazena mezi respektované 
církve. Uvádí také stručné základní infor-
mace o víře bahá’í a významných nových 
náboženských hnutích (rastafariáni, Církev 
sjednocení, Haré Krišna a novopohanství). 
Tento výběr je zřetelně ovlivněn britskou 
náboženskou mozaikou. 

Zcela poslední kapitoly pak tvoří 
zhodnocení role posvátného a sekulární-
ho v dnešní době. Self uvádí percentuální 
a regionální zastoupení jednotlivých pojed-
návaných náboženství a uvádí do proble-
matiky náboženských konfl iktů v různých 
kulturních i zeměpisných oblastech. Před-
stavuje i ekumenismus, setkávání nábožen-
ství v rámci migrace a krátce popisuje tři 
paradigmata teologie náboženství.

Ačkoliv celková koncepce je velmi zda-
řilá, místy autorovi unikly některé prvky 
daných náboženství. Nezmiňuje diasporní 
židovské větve, křesťanskou nauku o Je-
žíšově synovství nevykládá pro člověka 
neznalého věroučných souvislostí příliš 
jasně a místy opomíjí odlišnosti v hierar-
chii jednotlivých církví. Bohužel se nevě-
nuje ani hlubší charakteristice nových ná-
boženských hnutí, ani jejich významu pro 
moderní religiozitu.

Bohužel se objevu-
jí i nedostatky patrně 
vlivem překladu. Text 
o judaismu na některých 
místech nerozlišuje židy 
(konfesí) a Židy (náro-
dem) a psaní velkých 
písmen užívá nahodile. 
Stejně tak místo ekume-
nickým překladem Sta-
rého zákona zavedeného 
jména Pelištejci překlad 
používá kralický výraz 

LEXIKON MAGIE 
v dalším vydání

Kvalitní 
encyklopedie 
se zbytečnými 
přehmaty
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měřený. Někdy odborník 
zaměřený na něco jiného, 
ale se širokými religio-
nistickými zájmy, např. 
Tomáš Halík o tzv. „kme-
nových“ náboženstvích. 
Některé české komen-
táře jsou jiskřivě esejis-
tické, jiné jsou naprosto 
zbytečným opakováním 
toho, co zaznělo v hlav-
ním pořadu, pouze s tím 
rozdílem, že Hans Küng 
mluví zajímavě, přiměře-
ně posluchačům, kdežto 
řeč českého referujícího 
je režijně nekvalitním zá-
běrem do stále stejného 

prostředí, na mluvící hlavu, a souborem 
často nudných, školometských, pro diváka 
zbytečných informací vhodných do univer-
zitní přednášky. Stane se, že mluvčí občas 
trapně nahlíží do poznámek umístěných 
mimo obraz. Srozumitelně a přiměřeně 
k posluchačům hovoří o judaismu Kateřina 
Weberová. Místy ovšem nechává Filmex-
port Home Video promlouvat vedle vyso-
ce vzdělaných religionistů či orientalistů 
i české stoupence daného náboženství. To 
činí sérii názorově značně nevyrovnanou. 
Český „bonus“ k pořadu o křesťanství je 
spíše misijním kázáním či katechezí Patera 
Vladimíra Kelnara, v němž je křesťanství 
hodnoceno na pozadí jiných náboženství. 
České komentáře bohužel neposkytují to, 
co bychom právem očekávali a co v ně-
meckém originálu není, totiž informace 
přítomnosti daného náboženství v českém 
prostředí. 

Je nutno vysoce ocenit iniciativu i do-
vednost německého autorského týmu, oce-
nit je možno i snahu českých zprostředko-
vatelů.             
Ivan O. Štampach

r e c e n z e

Filišťané, navíc zkomolený z původního 
Filištíni (ale užívá Filištínský místo logic-
kého Filišťanský), a Filištínsko.

Celkově lze Selfovu encyklopedii hod-
notit jako zdařilé dílo v kategorii, pro kterou 
je určeno. Obrázkové encyklopedie jsou 
obvykle koncipovány velmi stručně a zjed-
nodušeně a i v této na několika místech 
dochází k mírnému zkreslení nauky. Cel-
kově se ale čtenář dozví všechny zásadní 
i praktické informace, které by měl o nábo-
ženstvích světa znát. Encyklopedii lze do-
poručit jako pomůcku pro výuku občanské 
výchovy na středních školách i ve vyšších 
ročnících škol základních, ale dobře po-
slouží také v základní orientaci studentům 
všech humanitních oborů včetně vyšších 
odborných teologických škol, pokud zde 
není dostatek prostoru na důkladné studi-
um dějin náboženství. Dobře by se však 
tato encyklopedie vyjímala i v běžných 
domácnostech, zejména v dnešní době, 
kdy ve světě roste význam náboženství.  
Kateřina Děkanovská

Hans Küng a další, Světová náboženství, 
série videopořadů, Filmexport Home Vi-
deo, 2009.

V situaci současné náboženské a kulturní 
plurality je značná poptávka po srozumi-
telných a dostupných informacích o jed-
notlivých náboženstvích. Nejen v zájmu 
porozumění vzdáleným kulturám, ale i pro-
to, že dnes tato náboženství mají okruhy 
příznivců i v našem západním světě. Vedle 
ryze vědecké literatury přibližují jiná ná-
boženství encyklopedie a lexikony, velké 
přehledové obrazové publikace a knížky 
věnované jednotlivým náboženstvím, po-
případě těmto náboženstvím ve vztahu 
ke křesťanství. 

Zájem veřejnosti v ně-
mecky mluvících zemích 
vedl autora k natočení sé-
rie sedmi hodinových te-
levizních pořadů, které 
nás uvádějí do domácího 
prostředí těchto nábožen-
ství. Setkáme se s četnými 
záběry na krajiny, budovy, 
stoupenci a činiteli jednotli-
vých náboženství a s jejich 
rituály.

Koncepci pořadů vy-
tvořil a mluví v nich před 

kamerou či mimo obraz 
profesor Hans Küng, který 
se věnuje od konce osmde-
sátých let minulého století 
jiným náboženstvím, je-
jich vztahu ke křesťanství 
a jejich sociálně etickému 
potenciálu. Küngova inicia-
tiva dostala dvojí instituční 
podobu. Jednak je to Parla-
ment náboženství světa po-
čínaje rokem 1993, v němž 
po badatelích dostali slovo 
i stoupenci a představitelé 
zastoupených náboženství, 
a potom německá nadace 
Světový étos, která pečuje 
nejen o bádání, ale i o osvě-
tu a školní vzdělávání ohledně náboženství, 
jejich obsahu, vztahů a etického obsahu. 

Küngův text obsahuje vedle informací 
také hodnocení probíraných náboženství 
z hlediska civilně pojatého křesťanství, 
zejména z hlediska etiky. Autor je nábo-
ženstvím přátelsky nakloněn a shledává 
v každém z nich přednosti. Ukazuje, že 
každé z nich s křesťany v něčem souzní 
a v něčem pro ně může být obohacením 
nebo připomenutím důležitých v křesťan-
ství obsažených, ale opomíjených myšle-
nek. Zdvořile připomíná body sporné z hle-
diska moderní vzdělanosti a humanistické 
etiky. Křesťanství, k jehož římskokatolické 
podobě se autor hlásí, se probírá podobně, 
tedy rovněž informativně i kriticky.

Český překlad komentáře zřejmě nebyl 
kontrolován kvalifi kovaným religionistou 
a obsahuje chyby, především jde o ozna-
čování náboženských jevů rozporné se 
zavedenou terminologií. Chybné je mluvit 
přímo v názvu série o „světových“ nábo-
ženstvích. V plném smyslu světovými, tj. 
národní a územní hranice překračujícími 
náboženstvími jsou nepochybně buddhis-
mus, křesťanství a islám. Archaická nábo-

ženství náleží nepochyb-
ně jednotlivým etnikům, 
čínská náboženství jsou 
národní již svým názvem. 
Překlad měl znít spíše Ná-
boženství světa očima pro-
fesora Hanse Künga. 

Jednotlivé pořady jsou 
doplněny zhruba půlhodi-
novými českými dodatky. 
Ty mají proměnlivou úro-
veň. V některých přípa-
dech promlouvá odborník 
na toto náboženství za-

Pořady o sedmi 
náboženstvích

Od 60. let minulého století si soci-
ologové náboženství a religionisté 
všímají nejen náboženských pro-
jevů v církvích a dalších nábožen-
ských institucích, ale i mimo ně.

Toto tzv.

neviditelné náboženství

je nejen zajímavým fenoménem, 
ale i prvním tématem Dingiru 

v novém, již 13. ročníku.

1/2010  NA PØÍŠTÌ
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Nedorozumění, neznalost, podezírání a nakonec snad i smír

Jan Jandourek

Podat stručný a přitom podložený obraz římskokatolické církve v mediích není v mých silách. 
Musím proto zvolit podobnou taktiku, jako když jsem kdysi psal o životě církve za totalitního 
režimu. Místo vytváření vědy nebo vědecké publicistiky jsem se rozhodl udělat sám ze sebe 
skromný pramen, protože to v rámci improvizace považuji za cennější. Jde tedy o to, jak jsem 
věc viděl a zažil z vlastní zkušenosti.

ŘÍMŠTÍ KATOLÍCI 
A MÉDIA

Počátkem devadesátých let panovalo v ka-
tolických konzervativních kruzích přesvěd-
čení, že za katolíky mluví do medií jenom 
liberálové a zednáři. Zednáři - to měli být 
především jezuita z českého rozhlasu Petr 
Kolář a Odilo I. Štampach, tehdy domini-
kán. Samozřejmě také Tomáš Halík a Petr 
Příhoda. Za tím, že někteří lidé mají přístup 
do celostátních medií, bylo podle krajních 
konzervativců vidět jakési spiknutí, protože 
jiným lidem se tam proniknout nepodařilo.

Vysvětlení toho, proč ve světských me-
diích vystupovali lidé jako Halík, Příhoda, 
Štampach a Kolář je přitom prosté. Jed-
nalo se o osobnosti, které už předtím byly 
mediálně činné, buď v exilu (Kolář), nebo 
v samizdatu (všichni ostatní).

Další generace do medií přišla metodou 
jakéhosi nabalování sněhové koule. V roce 
1991 jsem bez objednávky napsal článek 
pro Katolický týdeník a tento článek potom 
skutečně k mému překvapení vyšel. Shodou 
okolností to byl jeden z posledních textů, 
který tam tehdy redigoval záhy vyhozený 
redaktor Martin C. Putna. Je příznačné, že 
vyhozen byl za článek uveřejněný  Lite-
rárních novinách, v němž vyslovil několik 
vyjádření o papeži a kondomech, které část 
katolické veřejnosti za považovala nepřija-
telná pro pero katolického redaktora. Poté, 
co jsme se v Putnou seznámili, dostal jsem 
se jeho prostřednictvím k publikování v Li-
terárních novinách a Lidových novinách. 
Je jasné, že tato media se křesťanským 
tématům nevyhýbala, ale jako autoři pro 
ně byli srozumitelnější právě „liberálové“, 
kteří psali – co si budeme namlouvat – ci-
vilnějším jazykem. Prosadili se ale i autoři 
odlišného ražení, třeba Josef Mlejnek a Mi-
loš Doležal, to však byli tvůrci literárně za-
měření, u nichž zase v duchu české tradice 
každý trochu toho konzervatismu očekával. 
Jako jezuitského novice v Praze mě Petr 

Kolář přivedl do Českého rozhlasu, kde 
pracoval Jiří Zajíc a Lada Arnautovová. 
Lada pak přešla do České televize a pak už 
je zbytečné něco dále rozvíjet. Prostě žádné 
zednářské spiknutí, ale normální nabalová-
ní sněhové koule.

Postoj medií k církvi byl od počátku 
devadesátých let značně kritický, protože 
po určité euforii spojené se svatoanežskými 
oslavami a první návštěvou Jana Pavla II. 
se církev záhy poněkud zkompromitova-
la restitučními nároky a také tím, že byla 
spojována s lidovou stranou. Jako instituce, 
která nese jasné, dobře viditelné a nezamě-
nitelné vnější znaky, byla také snadno kari-
kovatelná. Ostatně hned v roce 1990, kdy se 
v Československu konalo Evropské setkání 
mladých pořádané komunitou z Taizé, si 
tisk neodpustil zmínky o tom, jaké budou 
problémy v dopravě a že nějaký účastník 
byl viděn, jak močí na ulici.

Během minulých dvou desetiletí do-
padla církev asi nejlépe ve veřejnopráv-
ních mediích. Jednak v televizi i v rozhlase 
vznikly ekumenické redakce, takže církevní 
záležitosti byly podávány poměrně umě-
řeně, jednak bývali za církev zváni kromě 
hodnostářů právě takzvaní liberálové, kteří 
žádnou klerikální ostudu nikdy nezpůsobi-
li. To přišlo až později, kdy vypukla kauza 
kolem Katolické teologické fakulty v Pra-
ze, již tehdy ovládalo zvláštní spolčení ul-
trakonzervativců a lidí kompromitovaných 
styky s bývalou StB.

Pokud jde o ofi ciální styk s medii, měla 
církev při vší smůle mnoho let štěstí, že 
mluvčím biskupské konference byl Daniel 
Herman, který byl pro tuto funkci osob-
nostně a vzdělanostně vybaven a dovedl 
jednat s novináři z celého spektra. Jeho 
problémem bylo, že v popisu role měl jako 
mluvčí vydávání ofi ciálních prohlášení a že 
podle ofi ciálních prohlášení si nikdo ob-

raz instituce netvoří. Ta mohou nanejvýš 
zabránit nejhoršímu. Jak víme z kuloárů, 
když ztratilo tiskové středisko na biskupy 
kontrolu a oni se pustili do improvizace, do-
cházelo k nepříjemnostem, například když 
budějovický biskup Antonín Liška odsoudil 
uvedení fi lmu Poslední pokušení v televizi.

Ačkoliv to může působit paradoxně, 
media ve skutečnosti církev milují. Splňu-
je totiž všechny jejich požadavky. Pro te-
levizi je velmi vizuální. Když si Benedikt 
XVI. vzal na hlavu čepici zvanou camau-
ro, kterou papežové užívali od dvanáctého 
století, mysleli si novináři, že si půjčil něco 
z kostýmu Santa Clause, protože něco tako-
vého u předchůdců nepamatovali. Obrázek 
obletěl celý svět. Církev je hodně barevná 
a hodně jiná a kromě obrazu nabízí i leda-
cos i uchu, třeba chorál. Z tohoto hlediska 
je přenos mše vděčnější záležitost než třeba 
stranický sjezd.

Církev nabízí velmi často nějaký ten 
HLP (hluboký lidský příběh), jak tomu 
novináři mezi sebou říkají. Katolíci mají 
vizionáře, zjevení, zázraky, světce a po-
divíny, pedofi ly, učence, politické vězně, 
agenty tajné policie, umělce, kýčaře, pros-
tě - programová nabídka je bohatá. Provoz 
fotbalových klubů přes všechnu upocenost 
a korupci a celebrity zas tak zajímavý není. 

Náboženství představuje oblast, o které 
lidé většinou soudí, že jí rozumí. Vzbuzuje 
emoce i u těch, kteří byli v kostele napo-
sledy před třiceti lety. Stejně jako v případě 
sportu nebo politiky nevyžaduje hodnoce-
ní náboženství a církve žádnou hlubokou 
průpravu. Proto je církev ideální projekční 
plátno, kde se každý může realizovat. 

Vzdělanost v náboženských a církev-
ních záležitostech není mezi českými no-
vináři příliš vysoká. Tón zpravodajství 
dnes v mediích určují třicátníci, kteří toho 
o církevních záležitostech mnoho nevě-
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dí. Někteří z nich jsou katolíci, ale ti jsou 
v menšině a navíc se pak mnohdy angažují 
v katolických mediích, která nemají ve spo-
lečnosti takový dosah. Snad s výjimkou 
brněnského radia Proglas, které však lidé 
budou poslouchat spíše v autě a kvůli vážné 
hudbě. Ale abychom to shrnuli, přes nezna-
lost a nechuť, jako objekt zájmu je církev 
milována, je to nejstarší mediální celebrita.

Druhou stranou mince, totiž oné (pro-
fesní) lásky medií k církvi, je lhostejnost. 
Církev totiž media ve skutečnosti moc ne-
zajímá, protože se v ní nic neděje. Církev-
ní představitelé mívají pocit, že televize 
a noviny přijdou jen tehdy, když cítí nějaký 
skandál. Jenže totéž by se dalo říci třeba 
o aerolinkách. Dokud nekrachují a letadla 
létají bez nehody, není o čem psát. Pokud 
se někdy píše o letadlu ČSA, tak velmi 
často kvůli výpadku motoru. Totéž se týká 
politických stran. Všichni představitelé 
institucí mají nutkavý pocit říkat: „Proč 
nepíšete o tom, co děláme dobrého?“ Odpo-
věď je jednoduchá: není to moc zajímavé. 
Za zmínku mediím dobro stojí, ale pouze 
v případě, že je něčím ozvláštněno, třeba 
heroismem aktéra.

Za zmínku stojí, jak media užívají po-
jem církev. Ačkoliv formálně nic takového 
jako jedna právnická osoba zvaná církev 

neexistuje, novináři to tak neberou. Řehol-
níci, kněží, kostelníci, babičky v kostelech, 
masová shromáždění i Halík – to všechno je 
pro ně církev. Ironicky by se chtělo říci, že 
světská media prožívají jednotu církve sil-
něji, než tak činí sami věřící. To však vede 
žurnalisty k tomu, že vidí věci jednoduše 
tam, kde jsou složité. Když se například 
psalo o restituci církevního majetku nebo 
vrácení katedrály, nedal si prakticky nikdo 
práci s tím, aby ukázal, jaké jsou v samot-
né církvi rozdíly mezi diecézemi a řehole-
mi a pokud jde o diecéze, jaké jiné zájmy 
jsou na Moravě a jiné v Čechách, a podob-
ně. Není pravděpodobné, že by se na tom 
v dohledné době něco změnilo k lepšímu. 
Novináři sami toto úsilí nevyvinou a cír-
kev je ohledně své mediální prezentace 
poměrně slabá.

Mnohé výše uvedené můžeme apliko-
vat na poslední velkou církevní mediální 
událost, kterou byla papežská návštěva. 
Během návštěvy papeže Benedikta XV. se 
zdálo, že pracovníci většiny medií museli 
prodělat nedlouho před příjezdem pontifi -
ka buď hromadné obrácení, nebo podlehli 
vlivovým vatikánským agenturám. Pokry-
tí návštěvy bylo co do počtu odvysílaných 
hodin i počtu potištěných stran masivní. 
Celkové vyznění bylo věcné, protipapežská 
a proticírkevní ironie téměř nikde. Z psy-
chologického hlediska přitom bylo možné 
čekat spíše opak. Papež je Němec, církev 
je vnímána jako subjekt, který pro sebe 
žádá zvláštní privilegia, především maje-
tek a zvláštní zákonné zacházení, duchovní 
jsou vnímáni jako latentní nebo zjevní pe-
dofi lové. To všechno najednou na několik 
dní zmizelo.

Jak je to možné? Když necháme stra-
nou nadpřirozené faktory, které nemůžeme 

ani potvrdit, ani vyvrátit, je jedním z mož-
ných vysvětlení určitá psychologická úleva 
na straně novinářů. V době stále houstnoucí 
politické atmosféry působil papež proti čes-
kým politikům zajatým zcela v populismu 
jako zjevení z jiného světa. Konečně změ-
na! Toto štěstí však církev většinou nemí-
vá. Kyvadlo se s největší pravděpodobností 
zase vrátí zpátky. Jinakost církve, pokud jde 
o formu i obsah, která jednou budí sympa-
tie, bude příště opět dráždit. Místo autority 
uvidí novináři autokraty, místo mysteria 
tmářství, místo vzorných věřících mani-
pulované ovce.

Zdá se, že po dvou desetiletích došlo 
mezi církví a medii k jakémusi smíru. Me-
dia příliš neútočí a někdy jsou i vstřícná 
a církevní hodnostáři přenechali prostor 
lidem, kteří se v nich umí pohybovat lépe. 
Během posledních let působení kardinála 
Miloslava Vlka padly některé přehrady 
mezi vedením církve a novináři - mám 
na mysli zvláště případ oněch liberálních 
katolických publicistů působících ve „svět-
ských“ mediích. Církev zřejmě pochopila, 
že skutečný nepřítel je jinde. Čeští novináři 
zase zřejmě poznali, že v české církvi není 
žádný pikantní kostlivec ve skříni, jako 
byly třeba v zahraničí různé pedofi lní afé-
ry duchovních.

Pokud se výrazně nezmění politická si-
tuace, lze očekávat, že obraz církve v me-
diích bude podobný jako dnes. Mimo jiné 
i proto, že církev se příliš nezmění. Zda se 
změní media, je v dnešní technologické 
revoluci otázka, rozhodně se však příliš 
nezmění příští generace novinářů.



Češi – ateisté k nevíře
Daniel Raus
Je načase říct to naplno. My Češi nejsme ateisté. Ať už spadlo tohle klišé odkudkoliv, není na něm zbla pravdy. Snad se uchytilo 
pro naši touhu v něčem pořádně vynikat, i kdyby to měla být role antihrdinů – třídní enfant terrible je přece zpravidla osobou 
velice zajímavou. Dosáhli jsme tedy primát v pití piva i v procentu ateistů, ale pouze za to první si zasloužíme skutečný metál. 
To druhé je jev zcela jiný. Přesně ho vystihuje ono cimrmanovské: jsem takový ateista, až se bojím, že mě za to Bůh potrestá.
Když se podíváme na statistiky a průzkumy, můžeme si o nich samozřejmě myslet leccos. Čísla se nedokážou bránit, ale na dru-
hou stranu mluví jasnou řečí. Jejich interpretací může být zpravidla několik a novináři ruku v ruce s politiky mají tendenci chytit 
se první zkratky, která se namane. Podle posledního sčítání lidu českého jim tedy vyšlo, že je u nás 59% ateistů, neboť tak pravil 
Jára Cimrman. Katolíků má být necelých 27%, evangelíků 1,2%, husitů procento, jiných 3,2% a těch, kdo se nezařadili 8,8%.
Je tady ale problém. Co se odehrává v mysli člověka, který vyplní příslušnou kolonku? Nejsem prorok, ale zdá se mi býti nad 
slunce jasnější, že před křížkem do čtverečku „ateista“ běžný Čech zalamentuje na téma: církevníky nemám rád a to kladivo 
na čarodejnice jim sečtu. Jinými slovy: nehlásí se k nějakému (poměrně přesně defi novanému) názorovému směru, ale vyčle-
ňuje se vůči všem jiným směrům. Nechce říct, co je. Chce říct, co není.
Tohle přitom neplatí jenom pro náboženství, ale ještě víc pro politiku. Když se bolševik rozhodl zlikvidovat národně sociální 
stranu (a za tím účelem zavraždil Miladu Horákovou a její spolupracovníky) měla 900 tis. členů. Podívejme se na nynější počty. 
Dvě hlavní partaje (ODS a sociální demokraté) mají členskou základnu asi po dvaceti tisících. Dvakrát tolik mají malí lidovci. 

Jan Pavel II. 

PhDr. Jan Jandourek, Ph. D. (*1965) je sociolog 
a spisovatel.
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bude absentovat soutěživost, dokonce žá-
dostivost v nejširším významu tohoto slova. 

Fakt, že to nefunguje ani v hinduis-
tickém prostředí, dokazují domněle svatí 
mužové a ženy, jezdící do Evropy dotknout 
se fenoménu moci. Bydlí zde v nejlepších 
hotelech a i oni se chtějí „osprchovat“, to-
tiž osvěžit hotovou infrastrukturou, kterou 
zde vybudovala staletí západní křesťanské 
civilizace. Nemají však své působení pod 
kontrolou právě tak jako zmínění nepo-
korní kněží.

Křesťané disponující určitou mocí nad 
druhými (se sklony „zachraňovat“ tím, že 
v nich probouzejí doživotní pocit nedosta-
tečnosti), také potřebují někam expandovat. 
V prostředí, které ofi ciálně zrušilo soutěž, 
ovšem zbývá možností velmi málo. A tak 
je láká možnost uchopit prodlouženou ruku 
vlivu, za níž poněkud romanticky považují 
média. 

Nikterak tím ovšem nechceme zpo-
chybňovat touhu rozšířit prostor zvěstová-
ní, stejně jako snahu „otestovat“ sebe sama, 
prostě to zkusit. Když už celý život mluvím, 
píši a vystupuji na veřejnosti, zvládnu to 
na větším kolbišti? Cesta faráře do medi-
álního světa je potřebná, o tom není sporu, 
chceme jen naznačit, na jak tenkém ledě se 
duchovní pohybuje. 

Stejně tak netvrdíme, že se všichni me-
diálně známí duchovní do televize či novin 
vnutili sami – často to bývá právě naopak. 
Média sama potřebují určité typy lidí, a po-
kud se jim podaří faráře „myslící v titulcích 
a obrazech“ nalézt, vytěží je na maximum. 
O jiné už nemají zájem. Neexistuje žádný 
tlak či „spiknutí“, které by protlačilo na ob-
razovku jednoho duchovního na úkor dru-
hého – klíčem je jen a jen dostupnost. Farář 
či kazatel, který zvedne telefon pokaždé, 
když jej novinář potřebuje, má své místo 
na slunci prakticky jisté.
 Křesťanské mimikry
Touha obstát v sekulární kultuře či zvidi-
telnit se přitom není záležitostí pouze jed-
notlivců, nýbrž i celých církví a institucí. 
„Čím menší společenství, tím víc se zdá, že 
zde hraje roli určitý komplex méněcennosti, 
a tudíž i snaha projikovat se na veřejnost,“ 
míní katolický teolog, psychiatr a spiso-
vatel Max Kašparů. „Pokud někdo usiluje 
o úspěch (pro malé církve tolik důležitý 
a žádaný), bere si vzory ze svého okolí. 
A pokud se zrovna neinspiruje u jiných 
duchovních společenství a tradic, vezme si 
jej jednoduše odtamtud, kde se něco daří, 
vždyť je psáno, že synové světa jsou prozí-
ravější než synové světla. Není to fascinace 
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Smyslem tohoto článku není rozbor vystu-
pování veřejně známých postav české cír-
kevní scény. Raději budeme hledat odpově-
di na několik otázek: Co „mediální faráře“ 
motivuje? Má jejich úsilí svá úskalí? Jsou 
někomu odpovědní? Nemůže být jejich ve-
řejné angažmá jenom kultivovanější verzí 
toho, co psychologové označují termínem 
kněžská agrese? Jinými slovy, nedemon-
strují na obrazovkách eskalaci své (nepři-
znané) touhy ovládat lidi? 

V žádném případě nám nejde o hodno-
cení – chceme spíše nabídnout jakési „me-
diální zpovědní zrcadlo“, které by pomohlo 
dešifrovat a prosvětlit nebezpečí, že kazate-
lé, pastoři a faráři podlehnou ve slabé a ne-
přiznané chvíli narcismu. Své „duchovní“ 
působení pak v takovém případě přestávají 
mít pod kontrolou a každou terapii začnou 

proměňovat (zcela nevědomky) v auto-
terapii. Na rovině individuální pastýřské 
péče se snaží získat klientovu vděčnost, 
pohlazení slovy díků, ve veřejném vystu-
pování si hledí především vylepšil dojem 
o sobě samém.
 
Jako guru do Evropy
Duchovní, kteří nás zajímají, tedy přítomní 
v médiích, svým způsobem mohou připo-
mínat indické guru, cestující opakovaně 
do vyspělých zemí západní Evropy či Spo-
jených států. Co motivuje jejich anabázi? 
Nestačí jim už kultura, do níž patří. V Indii 
neexistuje fenomén moci právě tak, jak by 
(ideálně) neměl být přítomen ani v církvi. 
Jde o vážný problém tam i tady – od du-
chovního vůdce na vrcholu sil, a tudíž 
i „kariéry“ se všeobecně očekává, že u něj 

Křesťané a moc médií

Rostislav Matulík

Naši sekularizovaní současníci si již zvykli, že z anonymní 
a nepříliš čitelné masy věřících žijících v relativním ústraní 
svých kostelů a modliteben vyrážejí čas od času – jakoby 
k úniku z cyklistického pelotonu – jednotlivé osobnosti. Jsou 
nepřehlédnutelné, často originální, nadané, a navzdory obecné 
nepopularitě či lhostejnosti vůči křesťanství se na mediální 
scéně časem zabydlí. 

ANATOMIE 
MEDIÁLNÍHO 
FARÁŘE

A 60 tis. věrných mají zvolna vymírající komunisté. Vše dohromady jsou pouho-
pouhá 2% politicky organizovaných občanů v české kotlině. Není to zajímavé?
Bývalý premiér Miloš Zeman, důchodce z Vysočiny, nedávno v rozhovoru s re-
daktorkou Plavcovou popsal scénu z Kramářovy vily, jež následovala po onom 
sčítání lidu. Setkal se prý s kardinálem Vlkem a sdělil mu, že má štěstí, neboť je 
u moci sociální demokracie, která má v programu ochranu menšin – takže bude 
chránit věřící stejně jako například čtyřprocentní menšinu homosexuálů. Celé je 
to ale v trochu jiném světle, když si uvědomíme, že s touhle suverenitou exhiboval 
politik, šéfující pidistraně s 20 tisíci členy (což je pár promile obyvatelstva) před 
kardinálem, reprezentujícím 27% Čechů.
Je to prostě tak, že my Češi nemáme rádi organizovanou formu náboženství, ale 
ještě méně máme v lásce organizovanou formu politiky. Jsme bez vyznání asi to-
lik, jako jsme bezpartajní. Přesněji řečeno, s politikou je to ještě daleko horší než 
s náboženstvím. Proto můžeme být nejpověrčivější národ střední Evropy, a přitom 
křížkujeme kolonku „ateista“. Je to k nevíře, ale do téhle kategorie nepatříme. 
A kam patříme? Ví Bůh. A možná i Jára Cimrman.

Psáno pro Český rozhlas 6.
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materialistickým světem, 
nýbrž úspěchem,“ dodává 
Kašparů, podle něhož bý-
vala takovou „opicí boží“ 
i komunistická strana, která 
zase přebírala a přeznačo-
vala vše, co se etablovalo 
v církevním kalendáři. 

Zcela zřetelné je to 
na rovině instituční – na-
příklad adventistická cha-
ritativní organizace ADRA 
kopíruje do posledního de-
tailu sekulární organizace 
svého druhu, ale dodává své 
činnosti duchovní náboj. 
První komunikační vrstva 
je však evidentně reklamní. 

Podobný fenomén pro-
vázel i uvedení jednoho z posledních pře-
kladů Bible, nazvaného Bible: Překlad 
21. století. Knihu knih obklopil klasický 
marketingový vír, právě takový, jaký zná-
me ze showbyznysu. Reklamy na B21 se 
objevovaly v televizi, rozhlasu i na interne-
tu, odpočítával se „den D“, tedy okamžik 
vydání, veřejného předčítání se zhostili 
herci, nechyběl ani celonárodní happening. 
Pro misijní účely zde byl využit fenomén, 
který všichni znají ze světa populární kul-
tury. Tým B21 s maximální dokonalostí 
napodobil sekulární jev, používaný ke ge-
nerování zisku, a to způsobem, který si 
jednou zaslouží na teologických fakultách 
samostatný paragraf v dějinách misiologie.

Poslední zmíněný postoj reprezentuje 
ovšem spíše naivnější a romantičtější pří-
stup k veřejné sféře. Věřící doufají, že pre-
zentace evangelia bude prostá jakýchkoli
 šumů, a z média se stane, řečeno slovy 
jednoho katolického studenta, „velký apo-
štol v rukou těch, kdo mají čisté srdce“. Jde 

o nereflektované opojení 
mocí sdělovacího prostřed-
ku, které si věřící představu-
je jako čistý kanál, do něhož 
stačí hlasitě vykřiknout. Ani 
stín pochybností či vědomí, 
že média také ráda zlomysl-
ně zesilují slabosti a nedo-
statky, ani zrnko povědomí, 
že každé médium poselství 
neovladatelně deformuje 
a uzpůsobí podle sebe sama. 
Často k nepoznání.

Evangelikální věřící 
na mediální výzvu reagují 
většinou rozhodnutím, že je 
třeba zvýšit úsilí. Vzájemně 
se pak vybízejí ke zvyšová-
ní profesionality, uniká jim 

však, jak moc se moc médií míjí s podstatou 
evangelia. Farář, který dokázal proniknout 
jako komentátor na stránky celostátního 
deníku, nedokázal odložit kazatelský styl, 
který v novinách vypadá bizarně a neko-
munikativně, kněz se světícím biskupem 
zabloudili na koncert rasistické kapely, 
a nebyli sami. Mediální angažmá duchov-
ních má i své neslavné okamžiky. 

„Nepochybně zde hraje roli ješitnost,“ 
míní Kašparů. „Každý muž chce odejít ze 
světa a zanechat v něm svou stopu, v du-
chovní oblasti je to podobné zhruba jako 
mezi umělci. Klasická katolická tradice 
ostatně zná pojem invidia clericalis, kněž-
ská žárlivost, kdy duchovní rivalizují, a ze-
jména u slabších dochází k resentimentové 
reakci vůči silným. Malé církve nikdy ne-
nabídnou událost srovnatelnou s návštěvou 
papeže, tohle vědomí v nich však může 
posilovat skryté pocity hořkosti,“ soudí 
Kašparů.

Zájem o medializaci vlastní osoby pak 
může demaskovat pokrytectví. Nepokorní 
lidé předstírají pokoru v rámci poslání, aby 
zapůsobili či udělali kariéru. „Moc médií 
je skutečná, není to žádný výmysl. Patří 
mezi biblické mocnosti či živly, exúsiai,“ 
říká dramaturg náboženského vysílání 
České televize Michael Otřísal. Jakmile se 
podle něj médium vyváže z dobrého řádu 
stvoření a začne žít vlastním životem, stá-
vá se nebezpečným. „Vysvětluji v církvi 
do úmoru, že dobrý náboženský pořad, 
který by nesl pečeť evangelia, takřka nee-
xistuje. Musíme se však o něj stále znovu 
pokoušet,“ dodává.

Křesťan tedy může v médiích existovat 
a působit pouze tehdy, je-li si vědom tohoto 
napětí. Musí vědět a na vlastní kůži zakusit, 
jak moc „to nejde“. Zprostředkování zvěsti 
jinak než osobním dosvědčováním je „ne-
možnou možností“ a „úspěch“ evangelia 
ve sdělovacím prostředku nebude nikdy 
v lidské moci.           

    e s e j

   Pro případné zájemce z Jičína, Litoměřic, Uherského Hradiště, Zlína a Karviné můžeme připravit Dingir k vyzvednutí.

Překladatel a manažer 
Bible 21. století Alexandr 
Flek vstupuje do dějin 
misiologie.

Rostislav Matulík



Sekty jsou vděčným mediálním tématem; už samotné slovo „sekta“ u mnoha čtenářů, diváků či posluchačů 
asociuje skryté nebezpečí, tajemnost, bizarnost praktik apod. Pozoruhodnou ukázkou mediálních stereoty-

pů o sektách je fotoromán 
„Společenstvo šťastných“, 
který otiskl časopis Bravo 
Girl! v čísle 9 z 23. dubna 
2009. Je umístěn na stra-
ny 20-29 mezi články 
„Tampony, nebo vložky?“ 
a „Dominik radí: Kdy je 
čas na první sex...“.

Hlavní hrdinkou fotoro-
mánu je Jana, patnáctiletá 
dívka, kterou maminka 
nečekaně odváží s sebou 
do sektářské komunity. 
Janě se tam nelíbí, ale je 
zamčena a přinucena zů-

stat. Ztrácí osobní věci, musí se modlit a za stálé kontroly se věnovat neoblíbeným pracím. Kvůli nim a kvůli 
časnému vstávání je natolik unavená, že nemá sílu se čemukoli bránit.

K vyvrcholení příběhu dochází rychle: Jana je připravována na první rituální sexuální styk s představeným 
sekty Josefem. Jedna z příslušníků sekty, Kamila, která je ve svých šestnácti letech s Josefem těhotná, jí do-
konce podá čaj s nějakou omamnou látkou. Jana se ovšem Kamile přece jen vzepře a v hádce ji dokonce pře-
svědčí o tom, že společenství je divné. Spolu pak vymyslí jednoduchý plán útěku. Janina matka je ovšem tak 
okouzlena Josefem, že plán jí nemůže být svěřen. Útěkem Jany a Kamily fotoromán šťastně končí.

Vybral a převyprávěl Zdeněk Vojtíšek. 

MÉDIA A SEKTY




