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Zdeněk Vojtíšek

Slavnému americkému spisovateli vědeckofantastických románů Robertu 
A. Henleinovi (1907-1988) se připisuje autorství myšlenky, že „člověk není 
racionální zvíře, ale zvíře racionalizující“. Případy lidského chování, kte-
ré snad tuto myšlenku potvrzují, jsou tradičně předmětem zájmu psycholo-
gů i veřejnosti.
 Jedním z takových atraktivních případů je chování lidí, kteří očekávali 
vyplnění nějaké předpovědi, obětovali jí vztahy, kariéru apod. a investovali 
čas i prostředky, aby ji mohli zveřejňovat, někdy s ní doslova spojili celou 
svou identitu, a nebyli pak schopni přiznat omyl, když tato předpověď zkla-
mala. Zatímco obvyklá úvaha předpokládá, že racionální by bylo takovou 
předpověď opustit, přestat důvěřovat tomu, kdo ji učinil, opustit organizaci, 
která ji prosazovala, zachránit zbytky fi nancí apod., zkrátka přestat předpo-
vědi věřit, zkušenost ukazuje, že nezanedbatelná část lidí se v takové situa-
ci chová přesně opačně. Zklamání racionalizují, upnou se k další předpově-
di, provádějí další investice, své jméno spojí s předpovědí ještě úžeji apod.
 Teoretické vysvětlení zkušenosti s tímto lidským chováním se pokusil 
poskytnout již v 50. letech minulého století americký psycholog Leon Fe-
stinger. Výzkum je od té doby mnohem dál (a zájemce je možné odkázat 
k vynikající čítance zásadních studií, které vyznačují jeho směr1), ale Fes-
tin gerova teorie kognitivní disonance stále znamená základ. Začíná u ní 
i téma tohoto čísla Dingiru v pojednání Prokopa Remeše, lékaře s dlouho-
dobým zájmem o reli gio nistiku; kromě objasnění této teorie autor připoju-
je i čtyři typy racionalizací, které jsou patrně nejčastějšími odpoveďmi lid-
ské psychiky na rozpor (disonanci) mezi vědomím vlastních obětí apod. 
a shledáním, že předpověď selhala. Vlastní typologii vysvětlení zklamaných 
předpovědí představuje v dalším článku David V. Barrett, britský sociolog 
nábo ženství, který se ovšem drží mimo akademické prostředí a věnuje se 
psaní článků a knih; některá jeho díla jsou tak výborná, že se dočkala i pře-
kladů do jiných jazyků (včetně češtiny).
 Po těchto dvou článcích, které vymezují problematiku, máme možnost 
nahlédnout do tří společenství, která se s nesplněnými předpověďmi vyrov-
návala, anebo dosud vyrovnává. Článek Vojtěcha Tutra nás uvádí do pro-
středí mariánských zjevení bohatých na předpovědi konkrétních dat druhého 
Kristova příchodu. David Biernot zase ukazuje, jaké důsledky na společen-
ství lubavičských chasidů měla smrt jejich cadika, pokládaného za mesiáše. 
Došlo k ní právě před dvaceti lety. Ve společenství chasidů vedlo zklamá-
ní k polarizaci názorů, a dokonce nepřímo podnítilo (naštěstí pouze spora-
dický) výskyt násilí. Naproti tomu v malé a uzavřené skupině kolem úspěš-
ného spisovatele (a méně úspěšného duchovního vůdce) Carlose Castane-
dy bylo násilí (v tomto případě sebedestruktivního) patrně více. Okolnosti 
vzniku této vážné situace objasňuje článek Zuzany Marie Kostićové.

Takřka „v přímém přenosu“ měli čtenáři Dingiru dosud možnost sledovat 
očekávání transformace světa, spojované s rokem 2012. Proto se po třech le-
tech vracíme k rozhovoru s Jiřím Maria Maškem, abychom zjistili, zda se 
svět skutečně transformoval, anebo zda se spíše transformovalo očekávání 
jeho konce. A patrně nejvlivnější předpověď za posledních dvě stě let, kte-
rá dala vznik společenství adventistů, svědků Jehovových a dalších, je ale-
spoň připomenuta citáty na zadní straně obálky.   n
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