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„Koncil“ jediů1 ve skautské klubovně

Adam Baudiš

Jediismus je v České republice náboženským hnutím známým 
i ne známým zároveň. Většina z nás si při vyslechnutí tohoto ter-
mínu představí známou fi lmovou sérii George Lucase a ve spojení 
s náboženstvím si zřejmě vybavíme i recesistickou iniciativu vyzývající 
k přihlášení se k jediismu při sčítání lidu.2 Málokoho ale napadne, že se 
také jedná o opravdové náboženské hnutí, které má i u nás členskou 
základnu (byť malou) a které občas pořádá i setkání a semináře. Na 
nich se kromě jiného rozvíjejí i diskuse o podobě víry tohoto nového 
náboženského hnutí. Diskuse se možná příliš neliší od debat na kon-
cilech rané církve...3

„Koncil  jediů

ČEŠTÍ JEDIOVÉ

Od 13. do 15. února 2015 se konal již 
čtvrtý seminář Společenství Cesty Síly 
(SCS). Tentokrát se odehrál v Plzni. Měl 
jsem tu čest se ho jako host jeden den 
účastnit. SCS svůj počátek klade do roku 
2009, kdy se dva studenti, vystupující 
pod přezdívkami Tyelpe a Zindra, do-
zvěděli o �iloso�ii jediismu a rozhodli se 
ji praktikovat. Je důležité hned zkraje při-
pomenout fakt, že se zde nejedná o rece-
sistické uskupení, které v roce 2011 vy-
zývalo k přihlášení se k jediismu v teh-
dejším sčítání lidu.4 Je ale pravda, že tato 
„popularizace“ jediismu mezi veřejnos-
tí vyvolala o tuto víru velký zájem. Pod-
le současných členů šlo o několik stovek 
lidí, z nichž ale později do SCS vstoupila 
jen hrstka z nich. Dnešní aktivní základ-
na podle odhadů členů čítá asi 20 až 30 
osob. Jako uskupení se současným ná-
zvem SCS vzniklo během roku 2012.5

Organizace Společenství
Setkání a semináře SCS se konají na 
různých místech ČR, podle možností 
a potřeb členů. Čtvrtý seminář se ko-
nal v plzeňské skautské klubovně. Zú-
častnilo se osm členů SCS vystupují-
cích pod přezdívkami (ty mají pro je-
die i duchovní rozměr), jež používa-
jí na internetovém fóru na stránkách 
www.cestasily.cz. Na této platformě 
se také odehrává hlavní dění SCS coby 
organizace. Nachází se zde především 
Manifest SCS, ve kterém jsou obsaže-
ny hlavní myšlenky jediismu a SCS 
a pak také informace o Akademii Ces-
ty Síly. Ta má „pomáhat Jediům v roz-

voji dovedností, schopností a vědomostí, 
jež vyžaduje cesta Jediismu.“ 6 Semináře 
jsou v podstatě jakousi praktickou částí 
výuky v Akademii.

Sobotní část semináře začala krátkou 
rozcvičkou, při které se cvičila soustava 
Pět tibeťanů. Po tomto protažení násle-
dovala snídaně a krátká diskuse o jediis-
mu a původním náboženském založení 
přítomných jediů. Členové SCS pocházejí 
z různých náboženských prostředí a ně-
kteří svou původní víru (v našem kon-
krétním případě křesťanskou) dále prak-
tikují. Tato možnost byla ostatně stvrze-
na i na stránkách http://www.jediismus.
ic.cz (jednalo se o původní stránky čes-
kých jediů, které sloužily jako zdroj in-
formací o jediismu, v současné době jsou 
stránky na adrese http://jediismus.cz): 
„Jedi smí následovat smíšené nábožen-
ství – víru zahrnující aspekty ze dvou 
a více náboženství. Může být striktním 
Jedim, Wiccanským Jedim, Křesťanským 

Jedim, Buddhistickým Jedim nebo Jedim 
bez vyznání, například; ale Jediismus je 
plnohodnotným náboženstvím, vnitř-
ní životní cestou i cestou jako takovou.“7 
Zde je třeba také upozornit na fakt, že je-
diismus, tak jak je prezentován SCS, není 
přímo závislý na �ilmové sérii Star Wars, 
ač z ní samozřejmě vychází. Někteří čle-
nové nejsou například fanoušky těchto 
�ilmů a někteří je před vstupem do SCS 
ani neviděli.

Kdo je vlastně jedi?
Poté přišlo na řadu prodiskutování ná-
vrhu šesti bodů, které by měly podle SCS 
lépe de�inovat, kdo je jedi. Tato témata 
byla sice již dříve obsažena v Manifes-
tu, ale jejich shrnutí by mělo lépe vyjád-
řit základní myšlenky, o které se členo-
vé SCS snaží. Těmito body jsou: 1) víra 
v Sílu, což je podle jediů (velmi zjedno-
dušeně řečeno) všeobsahující, všesjed-
nocující energie dávající smysl všem vě-
cem, 2) morální hodnoty (kdy má jedi 
rozlišovat dobro a zlo – Světlou a Tem-
nou stranu – v činech a jejich příčinách 
a usilovat o dobro), 3) seberozvoj, 4) vy-
vážení altruismu-egoismu, 5) tolerance, 
s níž má jedi tolerovat vše kromě Temné 
strany a netolerance, 6) vůle jednat, tedy 
využívat nabytých vědomostí a doved-
ností a pomáhat ostatním. O znění čtvr-
tého bodu se strhla velká diskuse, ale šlo 
především o přesnou de�inici myšlenky 
a její pojmenování. Prakticky by mělo jít 
o rovnováhu činů, které přinášejí „dobro 
pro druhé“ a činů, které přinášejí „dob-
ro pro sebe“. Zároveň byl vysoce vyzdvi-
žen bod šestý. Bylo vskutku pozoruhodné 
sledovat, jak se na tomto místě rodí teo-
logie, na jejímž vzniku se mohou podílet 
všichni členové společenství.

Dalším bodem programu před společ-
ným obědem byl nácvik sebeobrany, při 

kterém se účastníci mohli seznámit 
(někteří již počtvrté) se základy stylu 
Krav Maga. Veškerá praktická cvičení 
nejsou rozvíjena náhodou (vynechá-
me-li samozřejmě fakt, že jde o to, ja-
kým praktickým záležitostem se vě-
nují členové, kteří se zrovna účastní 
semináře), vše má i hlubší nábožen-
ský smysl. Podle jediů jsou praktic-
ká cvičení 1) velkým pomocníkem 
v seberozvoji, 2) pomáhají naplňo-
vat praktické studium Akademie a 3) 
pomáhají jediům pomáhat ostatním. 
Pro jedie je v případě cvičení důleži-
tý jak přínos fyzický, tak i duchovní.

z  d o m o v a

Účastníci semináře jediů v Plzni. 
Foto: http://www.cestasily.cz/?page=gallery.
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Jediové a většinová společnost

Po obědě následovalo seznámení ostat-
ních členů s akcí, které se tři z nich účast-
nili. Jednalo se o přednášku o jediismu 
ve Vysokém Mýtě. Rozebírali se zde ně-
které otázky z publika, které byly občas 
i dosti úsměvné (např. dotaz na postoj 
jediů k homosexualitě či nevěře a poža-
davek na to, aby zazněla znělka z Hvězd-
ných válek). Padl zde také dotaz na kon-
krétnější cíle jediismu, ve stylu „co z toho 
člověk bude mít?“ Jediové na tuto otáz-
ku reagovali tak, že teoretickým cílem je 
vypracovat se duchovně tak dalece, až 
se z člověka stane rytíř jedi (případně 
i mistr, ale s tím členové úplně nepočíta-
jí), který by již měl disponovat takový-
mi schopnostmi, aby dokázal žít a jednat 
v souladu s učením jediismu (sami jedi-
ové ale nejsou v názoru na tuto věc jed-
notní a stále o ní diskutují). Jako praktic-
ký cíl ale vidí spíše vlastní cestu duchov-
ního růstu (tj. Cestu Síly). Pokud člověk 
koná skutky pro dobro, postupuje po této 
cestě. Jestliže ale činí opačně, dostává se 
na temnou stranu Síly, čímž přivolává zlo 
a je naopak na cestě brzděn. Jedna z otá-
zek se pak týkala i významu symbolu SCS, 
která přítomné jedie vybídla k tomu, aby 
bylo vysvětlení tohoto znaku s mnoha vý-
znamy umístěno na webové stránky spo-
lečenství.8 Diskuse o přednášce také vy-

volala otázku na sebeprezentaci skupi-
ny. Padl zde názor, že by bylo dobré po-
vědomí o SCS rozšiřovat, a to alespoň 
takovýmito přednáškami a případně i vi-
zitkami s webovou adresou SCS. Členo-
vé ovšem nebyli úplně jednotní v názo-
ru, zdá má být SCS misijní a o „nábor“ 
nových členů se vlastními silami snažit. 
Přirozenému nárůstu komunity se ale 
rozhodně nebránili. 

Krátkou přestávku mezi diskusí a dal-
ším seminářem vyplnilo dechové cviče-
ní. Posledním bodem programu, kterého 
jsem se zúčastnil, byla zdravověda, v je-
jímž rámci jeden z členů, který je členem 
Červeného kříže, poučil účastníky o tom, 
jakými způsoby lze zastavit krvácení 
a jak správně volat sanitku.

Jediismus jako takový se dá určitě po-
važovat za produkt postmoderní společ-
nosti. Na základě vycházejícím ze sci-"i 
"ilmů vyrostlo hnutí, které má poten ciál 
se dále rozvíjet. Nic z toho by nebylo 
možné bez rozvoje internetu a jiných mé-
dií a zároveň i nových potřeb postmoder-
ního člověka, na něhož je uvaleno neko-
nečně těžké břemeno volby a který tou-
ží poznat něco nového. Jediismus, coby 
systém vycházející mimo jiné i z východ-
ních tradic a zároveň i poskytující prak-
tická řešení problémů postmoderního 
člověka, do tohoto schématu skvěle za-

padá. Určitým problémem, který vyvstá-
vá v konfrontaci jediů (nejen) u nás s vět-
šinovou společností, je však určitá skep-
se společnosti vůči tomuto společenství, 
jež běžní lidé považují za pouhou recesi. 
Doufejme tedy, že se českým jediům za-
čne v tomto ohledu dařit trochu lépe. Ať 
vás provází Síla! n

Poznámky

 1 Společenství Cesty Síly dává přednost gra"ické podo-
bě „Jediové“.

 2 Při sčítání lidu se k jediům nakonec přihlásilo 15 070 
obyvatel ČR: http://www.scitani.cz.

 3 Není-li uvedeno jinak, pocházejí informace z rozho-
vorů se členy SCS a diskusí vedených na semináři. 

 4 Viz např. zde zde http://zpravy.idnes.cz/tisice-lidi-
chteji-pri-scitani-vyplnit-do-dotazniku-viru-z-hvezd-
nych-valek-16c-/domaci.aspx?c=A110127_141219_
domaci_hv (17. 2. 2014).

 5 HORÁK, Pavel, „Společenství Cesty Síly...“
 6 Akademie Cesty Síly, 2.0 Co je Akademie Cesty Síly?, 

http://cestasily.cz/?page=academy (15. 2. 2014).
 7 Doktrína Chrámu, re-li-gion, http://jediismus.ic.cz/

dt2.html (16. 2. 2014).
 8 Symbol Akademie a SCS, http://cestasily.cz/?page=-

symbol (17. 3. 2015).
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Symbol Společenství Cesty Síly

HVĚZDA představuje:
- Sílu.
- Jasný cíl - jako Severka na nebi nebo 
střelka kompasu ukazuje směr.
- Světlo a Naději – jako záře hvězd či pla-
men svíce v temnotě.
Je centrálním prvkem symbolu. Vše roste 
kolem ní a k ní opět směřuje.
Paprsky hvězdy zasahují do všech ostat-
ních částí, „prosvětlují“ každý kout, jako 
Síla, která vše tvoří, vším prostupuje a při-
náší světlo a naději i do těch nejtemněj-
ších míst.

KARMÍNOVÝ PÁS představuje:
- Cestu života Jediho.
Cesta se vine kolem hvězdy = Jedi si zvo-
lil cestu ve světle Síly. Je jasná a Sílou pro-
stoupená.
Kmen stromu - symbolizuje růst, neustá-
lý proces zdokonalování se.
Karmínová barva - barva krve, která pro-
téká žilami. Symbol života a akce, niko-
li stagnace.

BÍLÉ PRSTENCE předsta vují:
- Obepínají karmínový pás 
(cestu života / kmen růstu).
- Bíla barva = značí čistotu 
a poctivost (ve vztahu k živo-
tu, k víře či výcviku).
Symbolika trojice: lze vyklá dat 
mnoha způsoby, především:
V rámci studia ACS:
 - Dosažené tituly výcviku 
 a života Jediho: Padawan ->
  Rytíř -> Mistr.
 - 3 základní výcvikové Kru-
 hy studia Akademie, které jsou považo-
 vány za základní pilíře výcviku Jediho 
 (osvojení si všech dovedností a znalostí 
 získaných studiem povinně volitel-
 ných projektů na všech třech základ-
 ních stupních).
- Tři základní pilíře Jediismu: Znalosti; 
Moudrost ; Vůle jednat
- Tři aspekty Síly: Osobní Síla; Živoucí Síla; 
Všesjednocující Síla

TMAVĚ MODRÁ POLE představují:
Vesmír - všeobjímající, nekonečný, napl-

něný klidem a stvoře-
ný Silou.
Cesta vede jeho stře-
dem = jsme součástí 
této existence.
Nebe / oceán - vysně-
ný cíl cesty. Splynutí.
Svět - kruhovitým tva-
rem značí Zemi, na 
níž žijeme a se kte-
rou jsme neodmysli-
telně spjati.

OBVODOVÝ KRUH představuje:
Kruh - symbol dokonalosti a celistvosti. 
Obemyká celý vesmír i náš život v něm.
Kruh - symbol společenství.
Přerušení kruhu - nedokonalost v doko-
nalosti, rezerva a tolerance.
Přerušení kruhu - společenství, které ne-
svazuje a je otevřené nově příchozím.
Jediismus - vymezuje se, de"inuje se, ale 
stále je otevřený a přístupný, tolerantní 
k jiným vírám a věřícím.

Zdroj: http://cestasily.cz/?page=symbol.

Bc. Adam Baudiš (*1991) vystudoval bakalářský obor 
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matice lidské oběti.


