NÁBOŽENSTVÍ A NÁROD

PROČ DINGIR
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Některé starověké jazyky měly zajímavý zvyk,
který spočíval v tom, že do psaného textu
vkládaly tzv. ideogramy. Byly to značky, které
předjímaly vlastnosti následného slova. A tak se např.
v klínopisných textech vkládal před každou věc ze
dřeva (např. strom, ale i stůl nebo židli) znak pro dřevo. Před rybníky, 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 nejstarším 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 němuž člověk hledí a k němuž se upíná. 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 nejrůznějších kulturách a sociálních skupinách. A tak i v naší současné společnosti se setkáváme
s desítkami nejrůznějších náboženských skupin, jež
jsou výrazem tohoto rozměru člověka.
Záměrem našeho časopisu je pozorně sledovat a zkoumat tuto současnou náboženskou
scénu. Východiskem naší práce jsou principy
a metody vědy o náboženství, religionistiky. Nesnažíme 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. Budeme se tedy věcně tázat, kdo nebo
co je DINGIRem těch, kdo se k těmto hnutím hlásí, jak
právě jejich DINGIR ovlivňuje jejich život a jaké formy
jejich cesta za tímto cílem nabývá. Časopis DINGIR by
tak měl pomoci odborně zkoumat a mapovat oblast,
která je od pradávna neodmyslitelnou součástí života
lidstva, a přesto zůstává pro mnohé nezmapovanou
a nepřehlednou krajinou.

Příslušníci Církve Ježíše Krista Svatých posledních dní (tzv. mormoni) jsou obvykle
silně konzervativní. Na jaře tohoto roku proto poněkud překvapil jednoznačně
pozitivní postoj prezidenta Russela Nelsona (*1924) a dalších vrcholných představitelů církve k prevenci nemoci covid-19 včetně očkování. Ještě překvapivější
snad je, že do nového vydání příručky pro církevní vedoucí (General Handbook)
byl zařazen oddíl, který vyzývá „svaté“ k podpoře uprchlíků.
Foto misionářek „mormonské církve“: Rick Egan, Salt Lake Tribune.

Již 14 svědků Jehovových bylo od roku 2017 v Rusku odsouzeno k trestům odnětí
svobody v délce šest a více let. Naposledy byli odsouzeni Vilen Avanesov (*1952)
k šesti letům, jeho syn Arsen Avanesov (*1983) a Alexandr Parkov (*1967) k šesti
a půl roku vězení. Kromě svědků jsou v Rusku v různé míře šikanováni i příslušníci
dalších náboženským menšin: scientologové, mormoni či někteří muslimové.
Foto: Religion News Service.
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současné náboženské scéně. Kromě doprovodných textů
dokumentujících různé náboženské postoje a zpráv
obsahuje každé číslo odborné články, 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 bibliogra ickou normou, jazyková
úroveň textu, spolehlivost informací a vědecký přínos při
jejich interpretaci. Dingir je jediným českým odborným
časopisem, který se soustavně věnuje současné religiozitě.
Fotografie na obálce: jubilejní slavnost hinduistické
nacionalistické organizace Višva hindú parišad v roce 2014.
Foto: Arindam Banerjee, Shutterstock.
Fotografie na protější straně: muslimské podporovatelky tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana
při jeho příjezdu do Istanbulu roku 2017.
Foto: Thomas Koch, Shutterstock.

Útěk jedenáctileté Shalomah Henningfeldové od pěstounských rodičů žijících u západní hranice Bavorska znovu obrátil pozoronost k události, kdy bylo v září roku 2013
úředně odebráno 40 dětí z obou komunit hnutí Dvanáct kmenů v Německu. Předpokládá se, že Shalomah vyhledala své biologické rodiče, žijící v komunitě v Česku.
Rodiče ale v době útěku komunitu opustili a o nich ani o jejich dceři není veřejně nic
známo. – Na fotografii je symbolický rozcestník v dnes už opuštěném sídle komunity hnutí Dvanáct kmenů v bavorském Klosterzimmern. Jmenovány jsou obce,
kam většina obyvatel komunity odešla.
Foto: Zdeněk Vojtíšek.

árod a náboženství byly v dosavadních dějinách lidstva nejsilnějšími oporami kolektivní identity. Kmen a kult
tvořily pro většinu našich předků rozhodující symbolický rámec identity každého jednotlivce. A mnohde je tomu
tak dodnes. Vzhledem k tomu, že kmenová a náboženská složka individuální identity obvykle zahrnuje významnou
emocionální dimenzi, náboženství a národ přirozeně nabízejí funkční referenční rámec pro to, čím se člověk „cítí
být“. Citová vazba na náboženství a národ bývá silnější, pevnější, a proto existenciálně významnější a v čase trvalejší
než identi ikace s konkrétní ideologií či světonázorem, jako je například marxismus či sekulární humanismus.
Ideologie se týká toho, co si člověk myslí, náboženství a národ se týkají toho, co člověk je. Člověk může být v mládí
marxista, poté kapitalista, poté třeba libertarián, může vystřídat během svého života několik ideologií. Ale s národní
a nábožensko-kulturní příslušnosti je to mnohem složitější. Zasahují jádro osobnosti, obvykle účinněji než ideologie.
A to i přesto, že může jít o příslušnost „ iktivní“, přítomnou pouze v mysli a v srdci konkrétního člověka. Náboženská příslušnost může být čistě formální, „matriková“, a přesto fungovat jako významný faktor sebeidenti ikace.
V takovém případě je „náboženská příslušnost“ vlastně pouze symbolická (nevyplývá z ní nic konkrétního ohledně
životního stylu).
U národní složky identity se o „ iktivní příslušnost“ jedná dokonce vždycky. Národ totiž v důležitém smyslu vlastně „neexistuje“, je to čirý pomysl. Příslušníci téhož národa ve skutečnosti (až na výjimky) nejsou pokrevně příbuzní,
ani vzdáleně. Příbuznost „bratří a sester“ téhož národa je čistě virtuální, respektive symbolická, jak je zřejmé mimo
jiné z historie stěhování a mísení etnických skupin a z moderních genetických výzkumů. To ale nijak neoslabuje existenciální a emocionální dimenzi „národního cítění“.
Přináležitost ke sdílené náboženské tradici a ke společné „velké rodině“ v podobě národa tedy představuje existenciálně významné zakotvení identity jednotlivých lidí. Tak významné, že se opakovaně stávají účinným prostředkem
politické propagandy. Z politického hlediska je totiž nanejvýš výhodné, když konkrétní politický program apeluje
na vědomí kolektivní sounáležitosti. Ještě účinnější bývá, když politik lichotí svým potenciálním voličům tím, že je
ujišťuje o tom, že patřit k té či oné kolektivní identitě je samo o sobě skvělé.
Při politické instrumentalizaci symbolického rámce kolektivní identity se jeví jako nejúčinnější, když se oba nejdůležitější aspekty této identity propojí a vzájemně umocní, tedy když je při politické mobilizaci využit jak kult, tak
kmen, jak náboženství, tak národ. Jakmile dojde k účinnému propojení obou složek kolektivní identity, té národní a té
náboženské, vzniká situace, která je nepříznivá pro menšiny, jak pro etnické, tak pro náboženské. Oba typy menšin
totiž ztělesňují odlišnost od společenského konsensu, odchylku od toho, co drží společnost pohromadě. Tak či onak
představují symbolickou problematizaci sdíleného řádu (i když se chovají naprosto konformně), tedy otazník nad
samozřejmostí všeho, co většinová společnost pokládá za samozřejmé.
Vzhledem k poměru sil mezi většinovou společností a menšinami je zřejmé, že v případě zesílení vazby mezi
národní a náboženskou dimenzí kolektivní identity většinové společnosti se menšiny dostávají do velmi zranitelné
a potenciálně nebezpečné situace. Většinová společnost totiž často tmelí svou sdílenou identitu právě negativním
vymezováním vůči „zrádcům ve vlastních řadách“, „cizákům“, zkrátka vůči těm, kdo jsou nositeli heterogenity. Slabé
a bezbranné menšiny prezentují hlasatelé národní a náboženské sounáležitosti jako klíčového symbolického protivníka, respektive jako ohrožení národní a náboženské soudržnosti. Národní dimenze kolektivní identity se v takovém
případě může opírat o zdůrazňování fyziognomických či vizuálně nápadných odlišností etnických menšin (barva pleti,
tvar obličeje atd.), náboženská dimenze kolektivní identity často nabídne doktrinální opodstatnění diskriminačních
opatření či nesnášenlivých postojů.
Dějiny i současnost nabízejí velké množství příkladů této náboženské legitimizace nesnášenlivosti vůči nositelům
jinakosti. Příkladem může být indický náboženský nacionalismus, vystupující bojovně proti indickým muslimům
a křesťanům. V dějinách islámské civilizace najdeme příklady nábožensky opodstatňovaného nacionalismu, ať už
arabského, tureckého či jiného. Také v buddhismu jsou příklady propojování náboženské a nacionální ideologie, například v japonském císařství. Ostatně i v současném státě Izrael, kde jsou židovští obyvatelé ve většinovém postavení, prosazují skupiny stoupenců náboženského sionismu doktrinální opodstatnění diskriminačních opatření vůči
nežidovskému obyvatelstvu. Také na dalších místech současného světa dochází k oživování národního cítění, často
v těsném sepětí s voláním po návratu k náboženské víře a tradici předků. Mezi názornými příklady tohoto trendu
můžeme uvést jak země s tradicí islámskou (Turecko) či hinduistickou (Indie), tak i země s tradicí pravoslavnou
(Rusko) či římskokatolickou (Polsko).
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