
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 nezaned-
batelného 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 sledovat 
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 pomoci 
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 odborným časopisem, 
který se systematicky věnuje současné religiozitě.

RECENZNÍ 
ŘÍZENÍ

Na první straně obálky je upravená Michelangelova 
malba z klenby Sixtinské kaple „Stvoření Adama“. 
Návrh obálky Jakub Hála, retuš Ing. Petr Jandík.
Na protější straně vpravo nahoře je snímek au-
tobusu, využitého v kampani britských atheistů 
(o kampani je zmínka na str. 46).

Jihosibiřský tuvinský šaman Ooržak Dugar-Sjurjun Očur-oolovič při soukromém 
obřadu svěcení dubu nedaleko městyse Škvorec u Prahy. Červen 2009. 

Foto: Pavlína Brzáková.

Středočeská obec společenství Rodná víra uspořádala 29. března 2009 
vynášení Smrti. Za „zpěvu, jásotu a křiku“ (více na http://rodnavira.cz/vynaseni-
smrti) byla Smrt vhozena do Vltavy.          Foto: Tomáš Nosil, Týden.

PROČ DINGIR

Kaple Scientologické církve v novém „ideálním orgu“ ve švédském Malmö 
(ke zprávě na str. 66).                Foto: Petr Velechovský.
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Ivan O. Štampach
Výsek Michelangelovy fresky Stvoření světa zobrazující právě stvořeného 
Adama a jeho Stvořitele je nesčetněkrát reprodukovaným motivem. Někteří 
jsme mohli mít příležitost vidět celou majestátnou kompozici z let 1508 – 
1512 na stropě Sixtinské kaple ve Vatikánu. Na obálce tohoto čísla časopisu 
Dingir vidíme postavu člověka vztahujícího ruku do prázdna. Bůh zde chy-
bí tak, jako chybí v kultuře, myšlení, rozhodování a jednání současných lidí 
u nás i jinde, především v západním světě. Náboženské lhostejnosti a přede-
vším atheismu jako úplnému popření Boha (a popření jakékoli jiné podoby 
transcendence) se věnujeme v tomto čísle. 

Česká republika má snad ze všech zemí nejčetnější zastoupení osob, které 
se označují jako „bez vyznání“. Za touto formulkou se skrývají nepojmenova-
né osobní náboženské postoje i programový náboženský individualismus. Patří 
k němu i redukované přesvědčení vyjadřované formulkou „Je něco nad námi“. 
Jako „bez vyznání“ se zřejmě označují i náboženští hledači a lidé indiferentní. 
A rozhodně k této formulce patří deklarovaný a někdy i bojovný atheismus, ať 
se již dovolává vědy nebo humanismu jako svého hlavního zdroje. Atheismus je 
z náboženství odvozený a na jeho přítomnosti v populaci závislý. Proto jeho 
prozkoumání patří do religionistického časopisu. 

Úvodní článek Ivana O. Štampacha Typologie atheismu konstatuje, že 
sebeurčení většiny českých obyvatel jako lidí bez vyznání není zdaleka jed-
noznačné. I když množství postojů skrytých pod tímto záhlavím není zatím 
prozkoumáno, není to rozhodně totéž, co atheismus. Náboženské postoje ne-
jsou černobílé, paleta je pestřejší. Článek nabízí přehled podob atheismu.

Překvapivému jevu, který může být radikálně označen jako křesťanský 
atheismus a o kterém se v mírnějších verzích této formulace hovoří jako 
o nenáboženské či netheistické interpretaci křesťanství, se věnuje v biblio-
grafi ckém přehledovém článku Bůh je mrtev! vedoucí katedry religionistiky 
na Evangelické teologické fakultě UK Pavel Hošek. Někteří atheističtí theo-
logové jsou překlady svých děl zastoupeni i v českém prostředí.

Mladý nadějný autor Jan Sušer ukazuje, že postoje Karla Marxe 
a jím inspirované fi losofi e k náboženství nejsou zdaleka černobílé. Ofi ci-
ální ideo logie minulého režimu Marxe zneužila a utlumila jeho významné 
podněty. Spíše než režimní ideologové byl marxistou soudobý kritik reži-
mu Zbyněk Fišer (Egon Bondy). Současný, v intelektuálních salónech ob-
líbený a úspěšný marxista Slavoj Žižek v podobném typu práce pokračuje 
o generaci později. Tito tři jsou vystiženi v článku bořícím současná klišé 
pod názvem Marx, Bondy, Žižek.

Reprezentant pardubického religionistického pracoviště v Dingiru Tomáš 
Bubík pečlivě dokládá zneužívání, vytlačování, ale i dosud ne tolik známé 
přežívání religionistiky od ukončení její výuky po převratu r. 1948 až do konce 
komunistického režimu ve studii Náboženství prizmatem vědeckého atheismu. 
Je to nové shrnutí a vyhodnocení tohoto období v oboru religionistiky. 

Akademický pracovník Husitské teologické fakulty Jaroslav Hrdlička 
s historickou důkladností sleduje kontakty Církve československé (později 
zvané i husitské) v jejím raném období s antiklerikálním spolkem Volná myš-
lenka, který bývá obvykle pokládán za atheistický. Autor ukazuje v článku 
O Volné myšlence a CČS(H) pluralitu postojů v církvi i ve spolku.

Odborné studie doplňují rozhovory. V rozhovoru s bývalým theologem 
a dnes religionistou Otakarem Fundou je zajímavé sledovat, jak silně u něho 
vibrují křesťanské motivy, ačkoliv se se vší vehemencí a vnitřní poctivostí 
hlásí k atheismu. Vztah k tématu má i text Anny Marie Dostálové, který chce 
dokumentovat oblíbený videopořad uváděný všude pod německým názvem 
Zeitgeist, tedy Duch času. Má jít o směs atheismu s esoterními zájmy.    
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Dvě roviny
Přirozené plánování rodičovství (zkr. PPR, 
angl. natural family planning, něm. natür-
liche Familienplanung) je nejčastější název 
pro metodu regulace početí, která využívá 
znalosti plodných a neplodných období 
v cyklu ženy k tomu, aby se manželé vy-
hnuli těhotenství nebo aby ho naopak do-
sáhli. Pro uživatele většinou nejde pouze 
o metodu, jak plánovat narození potomků, 
ale o specifi cký životní styl, v němž hraje 
zásadní vliv hodnotová orientace. Zdá se 
tedy užitečné odlišit dvě různé roviny.

První rovina se týká technické stránky 
PPR, tedy otázek, jaký je vědecký základ 
takových  metod, jak jsou spolehlivé, jaké 
mají přednosti, nevýhody a rizika, jak jsou 
náročné, dostupné apod. 

Druhá rovina je rovina eticko-nábožen-
ských hodnot, která nebývá hned od začát-
ku zřetelně formulována, ale pro příznivce 
PPR bývá fundamentální. Jde o morální 
aspekty, závaznost a užitečnost PPR, vý-
znam pro spiritualitu a vlastně o celkovou 
koncepci sexuality. Příznivci PPR vedou 
ostrou hranici mezi eticky správným a ne-
správným a styl jejich argumentů (jenž má 
silné náboženské pozadí) vstřebávají mnozí 
jejich posluchači s velkými obtížemi, což 
ve vášnivých diskusích o PPR vede často 
k nedorozumění.

Technologie: papír, tužka, teploměr
Bylo řečeno, že PPR využívá přirozených 
ukazatelů plodnosti k určení plodných a ne-
plodných dní. Takových ukazatelů je něko-
lik, v praxi se dnes používá měření bazální 
teploty a sledování hlenu děložního hrdla. 
Odborně se metodě kombinující sledování 
hlenu a teploty říká symptotermální metoda 
(STM). Prakticky provádí měření a sledo-
vání sama uživatelka předem instruovaná 
pomocí literatury nebo kurzu. Každý den 
zapisuje do záznamové tabulky teplotu 
a kvalitu cervikálního hlenu, aby mohla 
určit plodná a neplodná období.1 Na první 
pohled jednoduchá metoda má však řadu 
úskalí při nepravidelném cyklu, onemocně-
ní, změně životosprávy, po porodu, během 
kojení apod. Příručky tedy obsahují celou 
řadu dílčích zpřesňujících pravidel. Klíčová 
je interpretace záznamu - zde může lehce 
dojít k chybnému stanovení plodného či 
neplodného období. Začátečníkům v nejas-
ných případech pomáhají zkušení lektoři. 
Pro optimální fungování je nutno, aby žena 
prováděla měření dlouhodobě v řádu měsí-
ců i let, dokonale znala projevy svého cyklu 
a vedla zdravou životosprávu umožňující 
pravidelný cyklus.

Pár používající metodu k předcháze-
ní početí se pak během plodného období 
zdrží pohlavního styku. Neplodné období 
trvá podle podoby cyklu ženy individuál-
ně dvacet dnů v měsíci ale také deset nebo 

méně. Pokud naopak pár o početí usiluje, 
bude souložit v období plodném, kdy je 
pravděpodobnost otěhotnění nejvyšší. Jak 
vidíme, PPR klade vysoké nároky jak na 
trpělivost při osvojení si metody, tak na 
disciplínu páru. Nespokojenost s dlouhými 
obdobími abstinence (především mužských 
protějšků) je v interním tisku hnutí PPR 
často probíraným tématem. Propagátoři 
PPR přicházejí s jakousi metodikou, jak se 
se zdrženlivostí vypořádat - např. zinten-
zivnit citové a duchovní projevy manžel-
ské lásky na úkor lásky tělesné.2 Disciplína 
partnerů na základě duchovního úsilí je ale 
nevyhnutelná, vezmeme-li v úvahu, že pro 
katolíky není přípustné sexuální vyvrcho-
lení mimo koitus.

Přirozené plánování rodičovství čelí 
obvyklým námitkám, že metoda činí z mi-
lostného života technologii postrádající 
spontaneitu a romantiku.3 Jednoznačné 
antipatie vzbuzuje pochopitelně nedobro-
volná zdrženlivost. Neoblomní příznivci 
hodnotí svůj přístup navzdory pravidelné-
mu sebezapření jako duchovně svobodný 
a jiné přístupy jako otroctví vlastních pudů.4 
Sexuální abstinenci chápou jako integrální 
součást metody a často dokazují, že PPR 
má blahodárný vliv na jejich manželské 
soužití.5

Nedílnou součástí PPR je podpora ko-
jení. Kromě pozitivního zdravotního a psy-
chologického vlivu na kojené dítě před-
stavuje laktace přirozený způsob regulace 
početí. Doporučuje se tedy kojit co možná 
nejvíce bez umělých náhražek. Pro mat-
ky se organizují kurzy správného kojení, 
v materiálech najdeme obšírné poradenství 
či odkazy na hnutí kojících matek. Někteří 
propagátoři vypracovali i metodiku kojení 
a prezentují ji pod označením „ekologické 
kojení“.6

Historie PPR: stopadesát let
Dnešní podoba PPR jako symptotermální 
metody má za sebou vývoj sahající až do 
poloviny 19. století, kdy někteří lékaři zača-
li ukazatele plodnosti zkoumat a poznatky 
aplikovali v praxi. Ve třicátých letech 20. 
století byla vyvinuta Knaus-Oginova me-
toda zvaná též kalendářní nebo rytmická, 
která předvídala plodné a neplodné období 
na základě výpočtu. Pochopitelně nebyla 
příliš spolehlivá. Klasická teplotní metoda 
spočívající ve změnách bazální teploty ženy 
během ovulace byla objevena ve dvacátých 
letech a po roce 1930 ji propagoval němec-
ký kněz Peter Hillebrand. V padesátých 
letech byla objevena změna kvality pošev-

Ideály bez podpory většiny římskokatolických křesťanů

Lukáš Štursa

Křesťané, kteří skutečně praktikují svou víru a naplňují své 
morální zásady, se stávají v sekulární společnosti stále 
více uzavřeným světem. Jeden z největších kontrastů mezi 
křesťanským a sekulárním světem představují normy se-
xuálního chování. Liberální myšlení současníků je často v ro-
zpacích nad postojem křesťanů k homo sexuálnímu jednání, 
nad celibátem duchovních nebo nad striktním zákazem an-
tikoncepce. Následu jící příspěvek chce jedno z těchto kontro-
verzních témat přiblížit. Jde o metody regulace početí známé 
pod enigmatickým názvem „přirozené plánování rodičovství“ 
a rozšířené především v římskokatolickém prostoru.

y p p y y ý

NADPŘIROZENÉ 
PLÁNOVÁNÍ 
RODIČOVSTVÍ
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ního hlenu během cyklu a dr. John Billings 
za pomoci experimentálních výzkumů dr. 
Browna vyvinul hlenovou neboli ovulační 
metodu a velmi ji zpopularizoval. V roce 
1979 vyšla kniha rakouského lékaře dr. 
Rötzera, v níž autor kombinací ukazatelů 
plodnosti (bazální teploty a hlenu) vytvořil 
symptotermální metodu. V USA sympto-
termální metodu propracovali Američané 
Konald Prem a John Kippley a od osmdesá-
tých let minulého století skupina odborníků 
rozvinula výzkum PPR v Německu. 

Ve vývoji jsou i jiné formy PPR než 
symptotermální metoda, např. určování 
plodnosti ženy na základě měření hormonů 
v moči nebo v krvi. Neuspokojivé výsledky 
zatím přineslo určování plodnosti z roz-
boru slin. Příznivci PPR se tedy prozatím 
musí spokojit nanejvýš se symptotermál-
ní metodou v několika mírně odlišných 
variantách.

Propagace: většinou katolíci
V šíření přirozeného plánování rodičovství 
na našem území jsou nejaktivnější sdruže-
ní CENAP, Liga pár páru a částečně také 
hnutí Pro život. U nás i ve světě se jedná 
o iniciativy římských katolíků. Jednotlivci 
jiného vyznání nebo nekřesťané jsou spíše 
výjimkou.

Občanské sdružení CENAP (Centrum 
naděje a pomoci) je organizace spojená 
s osobností lékařky Ludmily Lázničkové, 
své ústředí má v Brně a působí už od roku 
1994. Posláním sdružení je především po-
skytování odborné pomoci v duchu PPR. 
Kromě propagace PPR vede vlastní po-
likliniku, nabízí řadu kurzů a cvičení pro 
nastávající nebo již nastalé maminky, ale 
také poradenství lidem v tíživých život-
ních situacích. Mezi další aktivity patří 
pochopitelně distribuce literatury, webové 
stránky7 s on-line poradenstvím, vydávání 
zpravodaje a další projekty zaměřené na 
rodičovství, děti a mládež. CENAP není za-
měřeno explicitně na teologické polemiky 
a zůstává primárně zdravotnickým a vzdě-
lávacím sdružením, jakkoli je z literatury 
nebo přednášek MUDr. Lázničkové křes-
ťanské zabarvení patrné. CENAP je členem 
mezinárodní organizace European Institute 
of Family Life Education (EIFLE),8 což je 
instituce zastřešující v Evropě nestátní or-
ganizace podporující přirozené plánování 
rodičovství a pořádající občasné konferen-
ce (MUDr. Lázničková je viceprezidentkou 
organizace EIFLE).

Liga pár páru (LPP) je pobočka The 
Couple to Couple League (CCL) se sídlem 

v Cincinnati v Ohiu, což je dobrovolnická 
organizace působící ve 23 zemích a čítající 
tisíce členů.9 Zakladateli jsou John a Sheila 
Kippleyovi. U nás Liga působí od počátku 
devadesátých let díky úsilí česko-anglické-
ho páru manželů Prentisových.10 Jak napo-
vídá název, základem je školení párů (zpra-
vidla snoubeneckých) učitelskými páry, 
které absolvovaly podrobný kurs a mají cer-
tifi kát od ústředí organizace. Nespornou vý-
hodou je možnost naučit se metodám PPR 
individuálně během čtyř sezení a od lidí, 
kteří je dlouhodobě sami praktikují. Liga 
má v současné době v Česku i na Sloven-
sku kolem dvou desítek učitelských párů. 
Ústředí LPP v Kladně zajišťuje potřebnou 
literaturu, provozuje webové stránky11, na-
bízí poradenství a vydává vlastní bulletin, 
kde je věnován velký prostor zkušenostem 
uživatelů PPR. Liga kromě detailního roz-
pracování symptotermální metody věnuje 
značné úsilí také teologickému zdůvodnění 
PPR, což čtenářům umožňuje snáze poznat 
ideový profi l Ligy.

Hnutí Pro život12 je česká pobočka ce-
losvětového hnutí Prolife, jehož základním 
záměrem je chránit život člověka od početí 
do přirozené smrti. Hnutí je proslulé pře-
devším bojem proti potratům a eutanázii. 
Část jeho aktivit patří ale také PPR, neboť 
kategoricky odmítá abortivní způsoby anti-
koncepce (připomeňme, že katolická církev 
považuje již spojení mužské a ženské po-
hlavní buňky za počátek života a zničující 
zásahy moderních kontraceptiv považuje 
za zločin). V souladu s ofi ciálním učením 
církve považuje za nedůstojné i další for-
my antikoncepce a odkazuje na přirozené 
metody.

Ve výčtu propagátorů PPR v naší zemi 
nesmí chybět jméno lékaře Květoslava Ši-
pra, jehož publikace13 o této metodě vychá-
zela v opakovaném vydání. Dnes je prof. 
Květoslav Šipr šéfredaktorem časopisu 
Scripta bioethica a vyučuje bioetiku na 
CMTF UP v Olomouci.

V germanofonní oblasti dlouhodobě 
pracuje Institut für Natürliche Empfängni-
sregelung (INER) zaštítěný osobností jed-
noho z otců evropského PPR prof. Josefem 
Rötzerem.14 Poskytuje kurzy a poradenství, 
nabízí literaturu o PPR v překladech do 
mnoha jazyků, organizuje místní skupiny 
a přednášky. V organizaci INER pracuje 
i několik protestantů. Z prací Rakušana 
Rötzera vychází lékařka Olga Tělupilová, 
která jeho stěžejní práci překládala do češ-
tiny a rozšiřovala ještě jako samizdat.

V Německu působí Arbeitsgruppe NFP 
(pracovní skupina PPR), která publikuje 
výsledky práce několika odborníků, kteří 
se v rámci vědeckých projektů fi nanco-
vaných státem cílevědomě věnují výzku-
mu přirozených metod od osmdesátých 
let. Jejich publikace jsou zajímavé tím, že 
eticko-náboženská hlediska ponechávají 
zcela stranou a věnují se výhradně zdra-
votním aspektům. Dá se tedy předpokládat, 
že budou aspoň částečně přitahovat zájem 
nekřesťanů.

V anglofonní oblasti působí John F. 
Kippley, dlouhodobý propagátor PPR a au-
tor knih, které vycházejí i v češtině. Kippley 
se svojí manželkou Sheillou založil roku 
2004 nevýdělečnou organizaci Natural Fa-
mily Planning International (NFPI).15 Orga-
nizace propaguje PPR, kterou zdokonalili 
právě Kippley a gynekolog Konald Prem. 
NFPI má silný teologický náboj, akcentu-
je učení římskokatolické církve týkající se 
sexuální morálky a ostře vystupuje proti 
současné společnosti s jejími antikoncepč-
ními postoji. V USA také působí rozsáh-
lá organizace Human Life International 
(HLI),16 jejímž zakladatelem byl horlivý 
propagátor PPR v USA Paul Marx. HLI se 
snaží v širokém smyslu o misii „příznivou 
životu“ a kritika antikoncepčních metod je 
její nedílnou součástí.

S nabídkou přirozeného plánování ro-
dičovství se můžeme setkat na půdě kato-
lické církve v centrech pro rodinu, klubech 
věřících maminek nebo tam, kde se pracuje 
s dospívající mládeží a se snoubenci. Té-
mata související s PPR se objevují v kato-
lickém tisku spíše konzervativního ražení 
a v časopisech určených mladým lidem 
nebo rodičům. Metoda PPR bývá také sou-
částí výuky na katolických teologických 
fakultách.

Prof. MUDr. Květoslav Šipr, CSc., 
nestor PPR v naší zemi. 

Foto: http://www.tvnoe.cz.
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Jak bylo 
řečeno, pro-
p a g o v á n í 
PPR v jiných 
denominacích 
najdeme vyjí-
mečně. V této 
s o u v i s l o s -
ti lze zmínit 
luteránského 
pastora Wal-
tera Trobische 
a jeho ženu 

Ingrid, kteří spolupracovali s Josephem 
Rötzerem, vydali řadu publikací o partner-
ství a iniciovali mezidenominační hnutí Fa-
mily Life Mission.17 Známí jsou manželé 
Scott a Kimberley Hahnovi z USA, původ-
ně protestanti, kteří konvertovali k římsko-
katolické církvi. Jedním z hlavních důvodů 
jejich konverze bylo morální učení o man-
želství.18 V českém prostředí je podobným 
případem David Prentis, který stojí v čele 
organizace Liga pár páru a zároveň je spo-
lupracovníkem hnutí Pro život. David Pren-
tis i manželka Michaela pocházejí z protes-
tantských církví. 
 
Církev učí: 
Humanae vitae a teologie těla
Katolické dokumenty hovoří striktně - po-
hlavní soužití je dovoleno pouze v právo-
platně uzavřeném manželství dvou osob 
různého pohlaví a početí nesmí být žád-
ným způsobem bráněno. Regulovat poče-
tí vyhýbáním se plodným obdobím je ale 
dovoleno. Církev toto jednání nepovažu-
je za antikoncepční, neboť není narušena 
integrita tělesného spojení muže a ženy. 
Antikoncepcí katolická morálka rozumí 
bránění početí vnějším zásahem (hormo-
nálním nebo mechanickým) a navíc ne-
toleruje nepřípustné narušení posvátného 
manželského spojení.

Řečeno méně komplikovaným jazy-
kem: mezi „vyhnout se“ a „zabránit“ vede 
podle morální nauky římskokatolické círk-
ve hranice etické přípustnosti.19 Zde se PPR 
setkává opět s vlnou ostré kritiky, která po-
važuje takové rozlišování za hru se slovy 
nebo přímo za pokrytectví. Kritici neshle-
dávají na použití PPR nic morálnějšího.20

První kladně zodpovězený dotaz v řím-
skokatolické církvi ohledně morální pří-
pustnosti využití plodných a neplodných 
dnů ze závažných důvodů je doložen 
už roku 1853. 21 Možnost využívat plodné 
i neplodné dny připouští encyklika Casti 
connubii Pia XI. z roku 1930. Naprosto 

přelomovým dokumentem je pak encyklika 
Pavla VI. Humanae vitae z roku 1968. Ta 
označuje využívání plodných a neplodných 
období v cyklu ženy z důvodů vážných 
pohnutek jako morálně nezávadné, a ne-
považuje je tedy za antikoncepční jednání. 
V případě antikoncepčních praktik potvr-
zuje encyklika negativní stanovisko. Jde 
o nejdůležitější dokument na téma tělesné 
lásky v římskokatolické církvi.

Mimořádným způsobem se v oblasti 
rodiny a partnerství angažoval papež Jan 
Pavel II. V otázkách pohlavního života se 
držel ve stejné myšlenkové linii jako jeho 
předchůdci na apoštolském stolci a byl za 
své nekompromisní postoje často kritizo-
ván. Jeho osobní angažování, četné doku-
menty (např. apoštolská exhortace Famili-
aris Concorsio z roku 1981) a homilie na 
téma partnerství a lásky představují pro 
iniciativy PPR jednoznačnou podporu. 
Katecheze Jana Pavla, nedávno vydané 
pod názvem „Teologie těla“,22 jsou pro 
stoupence katolické sexuální morálky vel-
kou duchovní inspirací.

Církve jiného vyznání, pokud vůbec 
otázku antikoncepce někdy otevřely, nega-
tivní postoj k antikoncep ci v moderní době 
opustily - anglikánská církev např. v roce 
193023 - takže se zde téma přípustnosti 
přirozených metod stalo bezpředmětným 
a tyto otázky byly ponechány na svědomí 
věřících. Katoličtí příznivci PPR rádi zdů-
razňují, že jejich církev po roce 1930 jako 
jediná setrvala na tradiční pozici morální 
nepřípustnosti antikoncepce, která byla až 
do této doby zakázaná i v ostatních deno-
minacích. Pro kritiky je asi stopadesátiletá 
historie PPR spíše důvodem považovat ji 
za metodu překonanou. 

Kritika: 
spor o spolehlivost a přirozenost
Chladné přijetí PPR v odborných kruzích 
a téměř nulová informovanost v nekřesťan-
ské veřejnosti jsou ovlivněny především ne-
důvěrou v její spolehlivost jako prostředku 
předcházet početí. Pokud autoři vůbec tuto 
metodu uvádějí, její Pearl index24 se pohy-
buje v nejvyšších hodnotách.25 Lhostejnost 
odborníků dokazuje i to, že často nerozlišují 
jednotlivé velmi odlišně spolehlivé metody 
PPR a uvádějí zastaralé údaje.

Naproti tomu propagátoři PPR (řada 
z nich jsou kolegové lékaři) předkládají 
studie potvrzující spolehlivost přirozených 
metod blížící se hodnotám hormonální an-
tikoncepce. Výzkum spolehlivosti PPR ale 
provázejí obtíže. Nejde jen o podezření, že 

studie by mohly být ovlivněny např. se-
lekcí údajů konfesním předporozuměním 
výzkumníků, ale též o způsob interpretace 
výsledků. Kritika směřuje i na nejasnost 
kritérií, podle nichž se určuje, kdy jde 
o selhání metody a kdy o selhání uživatele. 
V odborné oblasti existují však i práce, kte-
ré taková podezření a nejasnosti vyvracejí.26 
Zápas propagátorů o zlomení nedůvěry vůči 
PPR zůstává bez úspěchu, i když v zahrani-
čí má přirozená kontracepce mezi ostatními 
metodami důstojnější místo.27

Přívlastek „přirozený“ v názvu napoví-
dá, že metoda využívá přirozených rytmů 
v cyklu ženy. Tento pojem není hodnotově 
neutrální, dá se velmi odlišně vymezovat 
a to znamená další velká nedorozumění. 
Oponenti PPR se vesměs zdráhají apliko-
vat pojem „přirozený“ na sexuální chování, 
kde je nutné měření, sledování, zapisování 
a milování podle kalendáře. V argumentaci 
příznivců PPR se naopak často stává pojem 
jakousi mantrou – hovoří se o přirozenosti 
lidské osoby, přirozeném jednání, jedná-
ní podle přirozeného řádu atp. V odborné 
oblasti existuje snaha se obtížnému slůvku 
v terminologii vyhnout, označuje se jako 
metoda periodické zdrženlivosti, metoda 
neplodných dnů aj.

Boží vůle a teologický disent
Není překvapením, že mnozí stoupenci po-
važují PPR za vůli Boží. „Není to totiž naše 
pravda, ale jeho,“ říká ve své stati David 
Prentis.28 Příznivci PPR uvádějí řadu sub-
jektivních důvodů jako cudnost, společné 
blaho manželů, stejným tónem kritizují zlo 
antikoncepce. Způsob života podle PPR má 
působit u manželů kladnější postoj k dětem, 
a proto touhu po více dětech.29 Respek-
tování společné plodnosti dochází k pro-
hloubení vztahu a úcty mezi manžely.30 
Závažným argumentem je cudnost. Viděno 
z morální perspektivy spočívá rozdíl mezi 
PPR a umělými antikoncepčními metodami 
v tom, že PPR vyžaduje od manželů, aby 
ve svém manželství rostli v cudnosti, ale 
antikoncepce nikoli.31 Pro některé se jed-
ná o apoštolát a pastorační úkol, v němž 
nezřídka vidí i misijní potenciál.32 V pro-
pagaci a vyučování PPR vědomě sleduje 
evangelizační cíl Kippley.33

Jako kořen zla, „vzpoura proti cudnos-
ti“ je často viděna sexuální revoluce.34 Mezi 
antikoncepcí, manželskou nevěrou a potra-
tem je kladena přímá souvislost.35 U moder-
ních kontraceptiv jsou zdůrazňována zdra-
votní rizika a zpochybňována vysoká spo-
lehlivost. Z masového rozšíření hormonál-

Benediktinský kněz 
Paul Marx.
Foto: http://www.hli.org.
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ních kontraceptiv se podezřívá často výhod-
ný obchod.36 Podle hnutí Pro život dosahu-
je roční obrat trhu s kontraceptivy výše 4,3 
miliardy Kč.37 Přístup většiny dnešních lidí 
k sexualitě někteří z propagátorů PPR ozna-
čují jako „antikoncepční myšlení“ nebo do-
konce „kulturu smrti“.

Nemáme k dispozici žádné statistiky, 
takže nelze stanovit procento věřících, kte-
ří skutečně PPR praktikují. Důvěra v jeho 
spolehlivost zřejmě ale nebude vysoká 
a sami propagátoři osamělost v užívání 
PPR pociťují velmi bolestně.38 „Jen mizivá 
menšina praktikuje PPR…“39

Interní diskuse o PPR mezi věřícími 
není vzácná, i když se mnohdy skrývá za 
anonymitou např. diskusních stránek na in-
ternetu. V teologických kruzích se formuje 
výrazný teologický disent proti učitelské-
mu úřadu, který v otázkách sexuální nauky 
otevřeně nesouhlasí s normativními stano-
visky římské církve. Přírodovědec a kato-
lický kněz Marek O. Vácha ostře kritizuje 
PPR ve stati,40 která vyvolala bouřlivé dis-
kuse. Za nesouhlas s morálním učením mu-
sel ze svého univerzitního místa odejít ame-
rický teolog Charles E. Curran.41 Je známý 
i případ kardinála Martiniho, který veřej-
ně označil používání kondomů v některých 
případech za menší zlo.42 Takových kritiků 
je u nás i ve světě celá řada a každý z nich 
formuluje svoji kritiku odlišným způsobem 
(na základě vlastní pastorační zkušenosti, 
z pohledu hlubinné psychologie, s důrazem 
na svědomí jedince atd.). Často nejde jen 
o rozdílný názor v otázkách sexuality, ale 
také o posun ve vnímání autority římsko-
katolické církve, což nezřídka vyústí v kon-
fl ikt s kongregací pro nauku víry.

Ve srovnání s rozšířeností moderních 
antikoncepčních prostředků jsou přirozené 
metody okrajovou a pro větši-
nu lidí pochybnou záležitostí. 
Fenomén PPR je věcí vyso-
kých morálních ideálů římsko-
katolické církve a má velký 
význam pro určité procento 
jejích členů, ale většina věří-
cích ochotná praktikovat PPR 
patrně není - navzdory závaz-
ným dokumentům a podpoře 
církevních představitelů. Urči-
tý význam může mít PPR jako 
jednoduchá pomoc párům, 
které usilují o početí. Přiro-
zené metody mohou být dnes 
atraktivní také pro ty, kteří 
vyhledávají zdravější životní 
alternativy.  

Poznámky:
 1 Hormonální změny během ženského cyklu způsobují 

změny struktury hlenu (sleduje se jeho tažnost a zbar-
vení) a změny teploty (především prudší zvýšení při 
ovulaci).

 2 Viz leták společnosti Liga pár páru „Tvořivá zdrženli-
vost“. Nedatováno.

 3  „… úzkostlivé měření (a jiné než úzkostlivé nemůže 
být, když i tak se na něj nedá spolehnout) spolehlivě 
zabrání jen tomu, abyste sexualitu mohli prožívat hra-
vě, kreativně a s radostí,“ říká jedna z kritických reakcí 
na příspěvek Karla Skočovského o PPR a antikoncepci 
na webových stránkách časopisu Getsemany. Přirozené 
plánování: výběr reakcí čtenářů. [cit. 2009-05-07]. Do-
stupné z URL: http://www.getsemany.cz/node/736

 4  Jay a Julie Clineovi: Spontánnost a PPR – opravdu ne-
jsou v rozporu. In.: Zprávy č. 27, říjen 1998, s. 5-7. 

 5  „Dalším přínosem přirozeného plánování rodičovství 
je, že při respektování společné plodnosti dochází k pro-
hloubení vztahu a úcty mezi manžely.“ Přirozené Plá-
nování Rodičovství (PPR). [cit. 2009-05-07]. Dostupné 
z URL: http://www.cenap.cz/ppr.php

 6 Michaela Prentisová: Ekologické kojení. Příspěvek na 
konferenci Úcta k životu v Michalovcích, 16. října 1993 
[cit. 2009-05-07]. Dostupné z URL: http://davidprentis.
lpp.cz/czech/index.html

 7 Internetové stránky hnutí jsou dostupné z URL: 
http://www.cenap.cz

 8 Internetové stránky hnutí jsou dostupné z URL: 
http://www.eifl e.org/index.shtml

 9 Internetové stránky hnutí jsou dostupné z URL: 
http://ccli.org/aboutccl/index.php

 10  Internetové stránky manželů Prentisových jsou dostupné 
z URL http://davidprentis.lpp.cz

 11 Internetové stránky hnutí jsou dostupné z URL: 
http://www.lpp.cz

 12 Internetové stránky hnutí jsou dostupné z URL: 
http://prolife.cz

 13 Prof. Šipr publikoval za svůj život velké množství od-
borných článků, z hlediska PPR je stěžejní K. Šipr: Při-
rozené plánování rodičovství, které vyšlo v letech 1972, 
1975 a 1985 a upravené se spoluautorstvím H. Šiprové 
1995.

 14 Internetové stránky hnutí jsou dostupné z URL: 
http://www.iner.com

 15 Internetové stránky hnutí jsou dostupné z URL: 
http://www.nfpandmore.org

 16 Internetové stránky hnutí jsou dostupné z URL: 
http://www.hli.org/index.html

 17 Internetové stránky hnutí jsou dostupné z URL: 
http://www.familylifemission.org

 18 O své konverzi vydali Hahnovi populární knihu: Scott 
a Kimberly Hahnovi: Naše cesta do katolické církve. 
Praha: Zvon, 1996.

 19 „Přirozené plánování rodičovství představuje snahu 
VYHNOUT SE možnému těhotenství na základě vyu-
žití znalostí určení plodných a neplodných dnů. Umělá 
antikoncepce je projevem snahy ZABRÁNIT možnému 

početí dítěte či dokonce vývoji těhotenství.“ Antikon-
cepce [cit. 2009-05-07]. Dostupné z URL: http://www.
cenap.cz/antiko.php

 20 M.O. Vácha.: Jak přirozené je přirozené plánování ro-
dičovství? In.: Getsemany č. 159, březen 2005.

 21 V roce 1853 Posvátná penitenciárie zveřejnila odpo-
věď na dubium (formální dotaz) francouzského biskupa 
z Amiens, jímž byl Louis-Antoine de Salinis.

 22 Jan Pavel II.: Teologie těla: Katecheze Jana Pavla II. o lid-
ské lásce podle Božího plánu. Praha: Paulínky, 2005.

 23 Rezoluce z Lambeth jsou dostupné na URL: http://www.
lambethconference.org/resolutions/1930/ [cit. 2009-05-
07].

 24 Pearl index je způsob, jak stanovit spolehlivost metody 
v předcházení početí.

 25 J.Presl et al.: Kontracepce. Praha: Galén 1994. 
 26 Asi nejobsáhlejší a velmi fundovaná práce o PPR u nás 

viz: K. D. Skočovský: Akceptabilita metod přirozené 
kontroly početí: dimenze a determinanty (disertační 
práce) Brno: Psychologický ústav, Filozofi cká fakulta 
MU, 2007.

 27 R. A.Hatcher, J.Trussell, F.Stewart, W.Cates, G. K. Ste-
wart,  F. Guest et al. (Eds): Contraceptive technology. 
London: BMJ Books, 2000.

 28 D.Prentis: Řádky z Kladna. In.: Zprávy č. 18, prosinec 
1996, s.1.

 29 D.Prentis: Recenze: MUDr. Zděněk Susa, Milování, Stře-
dokluky 1995. In.: Zprávy č.21, červen 1997, s.7.

 30 Přirozené plánování rodičovství (PPR).[cit. 2009-05-07]. 
Dostupné na URL: http://www.cenap.cz/ppr.php

 31 N.W.Corey : Pozitivní vztah k životu je nerozlučně spjat 
s cudností. In.: Zprávy č. 3, březen 1993, s. 8.

 32 E.W.Sockey: Nejdůležitější pastorační úkol. In.: Zprávy 
č. 44, únor 2002, s. 1-2.

 33 J.F. Kippley: Cíl vyučování PPR. In.: Noviny z rodiny 
č. 75, duben 2008, s. 2-3. 

 34 N.W.Corey: Pozitivní vztah k životu je nerozlučně spjat 
s cudností. In.: Zprávy č. 3, březen 1993, s.8.

 35 I. Benický: Prečo kresťan-katolík musí odmietnuť anti-
koncepčné praktiky – desatero proti. In.: Zprávy č. 16, 
červen 1994, s. 7.

 36 J.F. Kippley: Pilulka je pro lékaře zlatý důl. In.: Zprávy 
č. 34, únor 2000, s. 3-4. 

 37 Proč je hormonální antikoncepce masově pro-
pagována? [cit. 2009-05-07]. Dostupné na URL: 
http://prolife.cz/?a=37&id=99

 38 Osamělost uživatelů PPR. In.: Zprávy č. 24, únor 1998, 
s. 3-6.

 39 D. Prentis: Řádky z Kladna. In.: Noviny z rodiny č. 75, 
duben 2008, s. 1.

 40 M.O. Vácha: Jak přirozené je přirozené plánování 
rodičovství? In.: Getsemany č. 159, březen 2005. Též 
dostupné na URL: http://www.getsemany.cz/node/713 
[cit. 2009-05-07].

 41 Ch. E. Curran: A Catholic Call for Dissent.[cit. 2009-05-
07]. Dostupné na URL: http://articles.latimes.com/2005/
apr/21/opinion/oe-curran21

 42 Cardinal backs limited condom use. [cit. 2009-05-07]. 
Dostupné na URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/
europe/4929962.stm 

John Billings při setkání s papežem Janem Pavlem II.
Foto: http://blog.ancient-future.net.

Mgr. Lukáš Štursa (*1979) vystudoval 
teologii, religionistiku a psychosociální 
studia na Husitské teologické fakultě Uni-
verzity Karlovy, v současné době dokto-
rand tamtéž. 

Supernatural Family Planning
Family awareness method named Natural 
Family Planning (NFP) is a sexual behavior 
viewed by the Roman Catholic Church 
as the only morally acceptable method of 
avoiding pregnancy. For the general public, 
NFP looks sometimes obscure or ineffec-
tive. This article focuses on methodology, 
short history of NFP and related church 
doctrine. Its main intention is to describe 
the movement of supporters of NFP in the 
Czech Republic and abroad and its impact, 
as well as some of its critics.
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Neprávem opomíjená součást života muslimské komunity 

Vít Machálek

O muslimské obci v českých zemích už vyšly dvě významné odborné publikace: roku 1998 
vydalo olomoucké nakladatelství Votobia práci Jiřího Bečky a Miloše Mendela Islám a české 
země a v roce 2007 vyšlo v pražské Academii reprezentativní dílo Miloše Mendela, Bronislava 
Ostřanského a Tomáše Rataje Islám v srdci Evropy. V obou těchto knihách však takřka úplně 
chyběly informace o účasti českých muslimů v mezináboženském dialogu. Tuto mezeru bych se 
zde rád pokusil zaplnit. Budu při tom vycházet především z periodického tisku (kromě jiného ze 
zpráv publikovaných v časopise Hlas, vydávaném Ústředím muslimských obcí v České repub-
lice), ale také z osobních zkušeností s českými muslimy a s dialogem, na kterém se dlouhodobě 
podílím jako jeho křesťanský účastník. V tomto článku mi ovšem nepůjde o křesťanské, ale 
výhradně o religionistické uchopení daného tématu.

ČEŠTÍ MUSLIMOVÉ 
V MEZINÁBOŽENSKÉM 
DIALOGU

Muslimsko-křesťanský dialog v brněnské mešitě 18. 12. 2008.

z  d o m o v a

Prostor pro mezináboženský dialog se 
v českých zemích otevřel po roce 1989, 
k jeho výraznějšímu rozvinutí však začalo 
docházet až zhruba od poloviny devadesá-
tých let. Mezníkem se stal mezinábožen-
ský modlitební večer za Bosnu, pořádaný 
v dubnu 1994 v pražském Národním mu-
zeu. Zúčastnili se ho kromě jiných i před-
stavitelé katolíků, pravoslavných, muslimů 
a Židů. Muslimy na něm zastupoval v Praze 
působící imám Džafer Graćić, 
pocházející právě z Bosny.1

Od této průkopnické udá-
losti letos uplynulo patnáct let. 
Jádrem tohoto příspěvku bude 
zmapování účasti českých mus-
limů v dialogu v průběhu onoho 
patnáctiletého období. 

Chronologický přehled
Ve dnech 6.-8. května 1994 se 
předseda Ústředí muslimských 
náboženských obcí v ČR Mo-
hamed Ali Šilhavý zúčastnil me-
zinárodní konference „Křesťan-
ství - judaismus - islám: Evropa 
na sklonku 20. století“ v pražském Karo-
linu. V časopise Hlas pak publikoval můj 
příspěvek z tohoto symposia,2 přibližující 
křesťanský pohled na možnosti křesťan-
sko-muslimského dialogu.

Prostor pro dialog se pak naskytl 
i v rámci pravidelných přednášek a disku-
sí o islámu, pořádaných ve školním roce 

1995/1996 Nadací pro zřízení a provoz 
Islámského centra v Praze. Přítomnost „ji-
nověrců“ na nich byla vítána.3

Nově navázané mezináboženské kon-
takty přispěly k tomu, že se muslimové 
Mohamed Abbas Almutasim a Vladimír 
Sáňka zapojili do neformálního společen-
ství věřících lidí z různých duchovních 
tradic, založeného již roku 1994 a nazva-
ného Sdílení.4

Z iniciativy Ing. Mohameda Abbase 
se dne 3. prosince 1997 v sídle pražské is-
lámské Nadace uskutečnila beseda o rov-
nosti lidí z pohledu různých náboženství. 
Tato beseda, nazvaná „Každý je jedinečný, 
každý má svou hodnotu!“, představovala 
reakci na rasově motivovanou vraždu sú-
dánského studenta v Praze.

Největší dialogickou akcí roku 1997 
se však stala beseda nazvaná „Islám zná-
mý, neznámý: Mohou muslimové, křes-
ťané a židé žít společně?“. Konala se dne 
19. září v Ondřejově a z muslimů se jí zú-
častnili M. A. Šilhavý, Azam Shukhoor, 
Karíma Kuldanová a Petr Pelikán.5

Dne 2. července 1998 brněnští mus-
limové otevírali svou mešitu. Po boku 
prof. Šilhavého při této příležitosti zasedli 

„generální vikář brněnského bis-
kupství Jiří Mikulášek, vrchní 
kantor Židovské obce Arnošt 
Neufeld a zástupce pravoslavné 
církve Cristian Popescu.“6

Dne 29. srpna 1998 se v Ky-
jově uskutečnil dialog zástupců 
pěti náboženství. Muslimy na 
něm reprezentoval Mohamed 
Ali Šilhavý. Roku 1998 vznikla 
také skupina pro mezinábožen-
ský dialog při České křesťan-
ské akademii. Jejími členy se 
vedle křesťanů stali také Židé, 
hinduisté a buddhisté. Muslimy 
zastupovali Salahuddin Sayedi 

a Vladimír Sáňka. V letech 1998-2000 sku-
pina pořádala panelové diskuse v Městské 
knihovně v Praze.7 Dne 13. ledna 1999 se 
v Brně uskutečnilo mezináboženské setkání 
za účasti prof. Šilhavého a zástupců kato-
lické církve, církve československé husit-
ské a židovské komunity.8 V dubnu roku 
2000 se na gymnáziu Jana Nerudy v Praze 
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Představitelé abrahámovských 
náboženství na slavnostním otevření 
brněnské mešity 2. 7. 1998.

z  d o m o v a

     Dokončení článku, poznámky a medai-
lon autora na dalších stranách v rámečku.

konaly mezináboženské modlitby za trpící 
obyvatelstvo Čečenska. Z muslimů se jich 
zúčastnil Vladimír Sáňka.9

Roku 2001 předal nestor českých 
muslimů M. A. Šilhavý (1917-2008) 
V. Sáňkovi vedení muslimské obce. Nová 
redakční rada vedená dr. Sáňkou převzala 
také vydávání Hlasu. Časopis, který byl do 
té doby i tribunou mezináboženského dialo-
gu, se změnil v čistě islámské periodikum 
spíše tradicionalistického zaměření.

V reakci na 11. září došlo ve světovém 
měřítku k nárůstu dialogických aktivit tý-
kajících se islámu, což se projevilo i v Čes-
ké republice. O aktivitách českých musli-
mů na přelomu let 2001 a 2002 Hlas refe-
roval takto: „Účastnili jsme se setkání mezi 
zástupci judaismu, křesťanství a islámu, 
pořádaného 20. 11. Českou akademií věd, 
s účastí veřejnosti i sdělovacích prostředků. 
Další mezináboženský dialog proběhl 3. 2. 
v Radotíně. Podnikli jsme řadu přednášek, 
mimo jiné dvě na Bohoslovecké evangelic-
ké fakultě a dvě na konferenci o islámu na 
Husitské teologické fakultě...“10 V dubnu 
2002 se zástupci muslimů poprvé zúčast-
nili vzpomínkového shromáždění k uctění 
všech obětí holocaustu v brněnské syna-
goze.11 Dne 3. května 2002 byly ve vězni-
ci v Praze-Ruzyni za účasti zástupců křes-
ťanských církví a Islámské nadace v Pra-
ze slavnostně otevřeny duchovní místnos-
ti pro křesťany a muslimy. O rok později, 
dne 5. května 2003, si představitelé církví 
a pražské muslimské obce připomněli vý-
ročí otevření těchto modliteben dialogem 
na téma duchovní služby ve vězeňství.12

Dne 19. října 2003 se předsedové Islám-
ských nadací v Praze a v Brně, Vladimír 
Sáňka a Muneeb Hassan, zúčastnili setkání 
zástupců světových náboženství v Obecním 
domě v Praze, konaného v rámci konferen-
ce Forum 2000.13

Ve dnech 23.-25. dubna 2004 se ode-
hrával VII. Studentský Velehrad, věnova-
ný tématu „Dialog“. Této katolické akce se 
zúčastnil předseda Muslimské unie Moha-
med Abbas. Tentýž islámský aktivista byl 
roku 2004 i mezi účastníky dalšího mezi-
náboženského dialogu v rámci Fora 2000.14 

V listopadu 2004 se Vladimír Sáňka zúčast-
nil mezináboženské konference „Odvaha 
k míru“, pořádané v pražském Valdštejn-
ském paláci komunitou Sant’ Egidio.15

Na začátku roku 2005 se zrodil společ-
ný muslimsko-židovsko-křesťanský pro-
jekt, týkající se zřízení duchovní místnosti 
na letišti v Praze-Ruzyni.16 V dubnu 2005 
se uskutečnil křesťansko-muslimský dialog 
na retreatu Akademické YMCA v Bělči nad 
Orlicí.17 Muslimy na něm zastupovali lékaři 
z Hradce Králové Khaled Baker a Afi f Ali 
Alsanabani. Ve dnech 5.-8. května 2005 po-
řádala Světová konference náboženství za 
mír mezináboženské setkání v rakouském 
Grazu, na které bylo pozváno i osm účastní-
ků dialogu z České republiky. Z muslimů se 
zúčastnil ing. Muneeb Hassan.18 V prosinci 
2005 došlo v souvislosti s přípravou nového 
trestního zákoníku rozlišujícího mezi vraž-
dou a eutanazií k vydání společného pro-
hlášení představitelů křesťanských církví, 
židovských obcí a muslimských obcí, kteří 
se shodli na nutnosti úcty k životu ve vztahu 
k eutanazii i obecně.19

V lednu 2006 se dr. Sáňka zúčastnil 
křesťansko-židovsko-muslimského dialogu 
na brněnském Radiu Proglas, v říjnu téhož 
roku vystoupil v pořadu Českého rozhlasu 1 
„Třetí dimenze“ v dalším rozhovoru s před-
staviteli křesťanství a židovství a v dubnu 
2007 se zúčastnil dialogu mezi zástupci 
těchto tří náboženství v augustiniánském 
klášteře v Praze 1.20

Ve dnech 25. a 26. října 2007 se na Hu-
sitské teologické fakultě v Praze uskuteč-
nila konference „Mezináboženský dialog 
dnes se zřetelem k tzv. abrahamovským 
náboženstvím“. Muslimskou obec na ní 
zastupovali mj. Muneeb Hassan a Vladi-
mír Sáňka, kteří se také připojili k prohlá-
šení, odsuzujícímu antisemitský pochod 
neonacistů v Praze. Dr. Sáňka se pak 10. 
listopadu spolu s několika dalšími muslimy 
zúčastnil i shromáždění proti neonacismu 
v Maiselově ulici.21

Dne 26. května 2008 se v Senátu Par-
lamentu České republiky konala konferen-
ce „Cesta ke sblížení“. Z české muslim-
ské komunity na ní vystoupili Emir Omić 
(imám pražské mešity od roku 2006) s pří-
spěvkem „Náboženské hodnoty jako zá-

klad produktivního dialogu“ a Muneeb 
Hassan s příspěvkem „Praktický dopad di-
alogu“.22 Dne 3. června 2008 spustila mus-
limka Aisha Najmanová (později provdaná 
Berrouche) projekt internetového mezi-
náboženského dialogu s katolíkem Tomá-
šem Tatranským.23 V roce 2008 začalo také 
občanské sdružení Libertas Independent 
Agency, reprezentované Fatahem Ismai-
lem a představitelem brněnských liberál-
ních muslimů Lukášem Lhoťanem, vydávat 
časopis Tajemství islámu. K cílům tohoto 
periodika patří obnovení platformy pro me-
zináboženský dialog podle vzoru časopisu 
Hlas z doby, kdy o jeho obsahu rozhodoval 
prof. Šilhavý.  Lidé z Libertas Independent 
Agency se podíleli i na uspořádání muslim-
sko-křesťanské diskuse na téma „Soužití 
a možnosti dialogu“, která se konala dne 
18. prosince 2008 v brněnské mešitě.24 
V rámci tohoto dialogu brněnští muslimo-
vé mj. předali přítomnému zástupci Armá-
dy spásy výtěžek své sbírky na její klienty. 

Dne 15. ledna 2009 vystoupili Emir 
Omić a Vladimír Sáňka na Evangelické te-
ologické fakultě v Praze v rámci přednášky 
s diskusí na téma „Mezináboženské vztahy 
z hlediska islámu“.25 Dne 26. února 2009 
proběhla na půdě brněnské Fakulty soci-
álních studií debata o vojenském zásahu 
Izraele v Gaze. Lukáš Lhoťan a předseda 
Židovské obce v Brně Pavel Fried při ní 
dokázali, že i na tak ožehavé téma mohou 
muslim a Žid vést nikoliv polemiku, ale 
přátelský dialog.26

Závěrem
Z uvedeného přehledu je zřejmé, že účast 
v mezináboženském dialogu představuje 
nedílnou součást života muslimské komu-
nity v České republice, ale také to, že se ve-
směs jedná o dialog s křesťany a Židy a jen 
okrajově s vyznavači dalších náboženství. 

Přestože se dialogu pravidelně účast-
ní představitelé obou Islámských nadací 
v ČR, jejich přístupy se navzájem liší. Za-
tímco o pražských muslimech platí, že di-
alog sice téměř nikdy neodmítají, ale málo-

Czech Muslims in the Inter-Religious Dialogue
This article deals with the participation of Czech Muslims 
in the inter-religious dialogue. The core of the study is 
a survey of the activities in the fi eld of inter-religious 
dialogue in years 1994-2009. This survey shows that 
dialogue is an integral part of the life of Muslim com-
munity in the Czech Republic.  Nevertheless, the attitudes 
towards interfaith dialogue are different. The article 
discusses differences in the attitudes among different 
Muslim representatives and observes their varying mo-
tivation for dialogue.
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ZÁKON PROTI SEKTÁM 
VE FRANCII

Scientologové čelí žalobě podle zákona Abouta a Pickardové

Zdeněk Vojtíšek

Na konci května byl ve Francii zahájen soudní proces, který se dotýká scientologického hnutí. 
Šest příslušníků tohoto hnutí a dvě jeho centra čelí žalobě pro „zneužití slabosti“, a francouzské 
Scien tolo gické církvi dokonce hrozí úřední rozpuštění. Žaloba je vedena na základě zákona 
„na podporu prevence a re prese sektář ských hnutí, která porušují lidská práva a základní 
svobody“.1 V této krátké studii připomeneme okolnosti, které předcházely přijetí tohoto zákona, 
a jeho dosavad ní uplatnění.

kdy jej sami iniciují,27 brněnští muslimové 
zastávají aktivní přístup.

Také motivace k dialogu je u různých 
muslimů různá. Někteří (např. Muneeb 
Hassan) si patrně přejí spíš informovat 
partnery v dialogu o islámu než jejich pro-
střednictvím nově objevovat svět jiných 
náboženství.28 U jiných lze však nepochyb-
ně pozorovat zájem o poznávání jiných 
spiritualit a jiných způsobů myšlení. To 
se týká např. brněnských liberálních mus-
limů, pro které je dialog přirozenou sou-
částí jejich pojímání islámu jako otevře-
ného náboženství, respektujícího různost 
duchovních cest. 

Častým motivem dialogu je snaha do-
kázat lidem, kteří vidí v náboženství pří-

činu násilností, že si věřící různých vyzná-
ní dokáží „sednout za jeden stůl a že vzta-
hy mezi náboženstvími mohou a mají být 
korektní a bez nenávisti“, jak to formuluje 
Vladimír Sáňka.29 Tentýž muslimský před-
stavitel vidí v dialogu i nástroj pozitivní 
integrace do společnosti, od které se čeští 
muslimové (na rozdíl od některých svých 
souvěrců v západní Evropě) nechtějí izo-
lovat.30 S těmito motivy úzce souvisí i sna-
ha společnosti něco pozitivního nabídnout. 
Muslimové aktivní v dialogu vesměs zdů-
razňují potřebu šířit „společně sdílené du-
chovní a mravní hodnoty v naší povětši-
ně ateistické společnosti.“31 Někteří z nich, 
jmenovitě Muneeb Hassan, současně vidí 
cíl dialogu „v ukončení válek mezi lidmi 
a v nastolení míru.“32            

Poznámky
 1 Zajímavá zmínka o imámu Graćićovi a setkání v Ná-

rodním muzeu se objevila v měsíčníku Protestant: Jan 
A. Dus, „Chorvátsko, Bosna a islám: rozhovor s Jero-
nýmem Březinou,“ Protestant, 1995, roč. 6, č. 7, s. 4.

 2 Vít Machálek, „O vztahu křesťanů k islámu,“ Hlas, 
1995, roč. 13, č. 1-4. (Pozn.: Čísla stránek v časopise 
Hlas do roku 2001 nebyla uváděna.)

 3 Viz Vít Machálek, „Setkání s islámem: Z dojmů křes-
ťanského účastníka prvního roku přednášek v Nadaci 
pro zřízení a provoz islámského centra v Praze,“ Křes-
ťanská revue, 1996, roč. 63, č. 9, s. 248-249.

 4 Srov. Martin Fárek, „SDÍLENÍ - mezináboženský dialog 
,zdola’,“ Dingir, 2003, roč. 6, č. 3, s. 77.

 5 Viz „Zpráva o činnosti,“ Hlas, 1997, roč. 15, č. 7-12.
 6 „Tři otázky pro... Mohameda Ali Šilhavého, předsedu 

Ústředí muslimských náboženských obcí v ČR, ke Dni 
modliteb za spolupráci mezi různými náboženstvími,“ 
Katolický týdeník, 2000, roč. 11, č. 25, s. 6.

 7 O zahájení mezináboženských aktivit České křesťanské 
akademie viz „Začátek mezináboženského dialogu,“ 
Katolický týdeník, 1998, roč. 9, č. 17, s. 5.

 8 Srov. „Zpráva o činnosti ústředí i organizací,“ Hlas, 
1999, roč. 17, č. 1-4.
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Ve druhé polovině 90. let minulého století 
francouzská veřejnost silně pocítila nebez-
pečí ze strany tzv. sekt. Stav morální pani-
ky ve vztahu k alternativním a menšino-
vým nábožen ským společenstvím byl vy-
volán především vraž dami a sebevražda-
mi Řádu Slunečního chrámu v letech 1994, 
1995 a 1997. Pachateli i oběťmi byli větši-
nou francouzsky mluvící občané Francie, 
Švýcarska a Kanady. Vážných násilných 
činů se příslušníci nových náboženských 
hnutí  v té době navíc dopouštěli i na jiných 
místech světa.2 

Již v roce první vlny tragédie Řádu 
Slunečního chrámu ustavilo francouzské 
Národní shro máž dění komisi pro studium 
problému sekt. Komise vydala roku 1996 
tzv. Guyardovu zprá vu, která obsahova-
la seznam 173 spole čenství, o nichž před-
pokládá, že jsou nebezpečná.3 Důvody za-
řazení na tento seznam nebyly zveřejně ny 
a seznam vyvolal vlnu nesouhlasných re-

akcí ne jen ze strany stoupenců alternativ-
ních ná boženství, ale i ze strany etablova-
ných náboženských společenství, obháj-
ců lidských práv a vědců. Na Guyardovu 
zprávu navázalo roku 1996 usta vení mezi-
rezortní komise pro sledování sekt. Komi-
si roku 1998 nahradila vládní Mezirezort-
ní komise pro boj proti sektám (MILS),4 
vystřídaná roku 2002 Mezirezortní komi-
sí ostražitosti vůči sektářským od chylkám 
a boje proti nim (MIVILUDES).5 Mezitím, 
30. května 2001, přijalo francouzské Ná-
rodní shro máždě ní již výše zmíněný zá-
kon proti tzv. sektářským hnutím, známý 
jako zákon Abouta a Picardové.6 Také ten-
to zákon vzbudil od por náboženských spo-
lečenství (etablo va ných i alter nativních), 
organizací sledujících lidská prá va, Rady 
Evro py, akademických pracovišť7 a dalších 
význam ných institucí. S přejnou pozor nos tí 
se naopak zákon setkal u čínských úřadů, 
které hledají mezinárodní podporu pro bru-

tální zacházení s příslušníky nového nábo-
ženského hnutí Fa-lun-kung.8 Do jisté míry 
ovšem ovliv nil i českou legisla tivu.9

Hlavní výtky proti zákonu Abouta 
a Picardové míří do páté kapitoly, nazva-
né „pod vodné zneužití stavu nevě domosti 
nebo slabosti“.10 Tříleté vězení a vysoká 
pokuta hrozí na základě tohoto zákona 
každému, kdo způsobí uvedení do „stavu 
psychického nebo fyzického podmanění, 
které vyplývá z vážného a opakovaného 
tlaku nebo z technik, jež mohou změnit 
úsudek“.11 Kritika poukazuje na vágnost 
a snadnou zneužitelnost této formulace. 
Zákon dále zakládá možnost potrestání or-
ganizace, jejíž před stavitelé byli odsouzeni 
za vážné trestné činy (nejméně na tři roky 
vězení), a to včetně jejího rozpuštění.

Zákon byl doposud uplatněn jen v jed-
nom případě, a to v pro cesu s Ar nau dem 
Mus sym, vůdcem zcela okrajového nového 
ná bo ženského hnutí Nový ma ják,12 které 

Dokončení z předchozích stran.

z a h r a n i č í
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 9 Viz „Protesty proti vyhlazování Čečenců pokračují,“ 
Magazín AD, 2000, roč. 11, č. 5, s. 4.

 10 „Zpráva o činnosti Ústředí a organizací,“ Hlas, 2002, 
roč. 20, č. 1-4, s. 7.

 11 Viz „Uctění obětí holocaustu,“ Katolický týdeník, 2002, 
roč. 13, č. 17, s. 7.

 12 Viz „Zprávy o činnosti Ústředí a organizací“ v Hlasu, 
2002, roč. 20, č. 5-8, s. 7 a 2003, roč. 21, č. 1-6, s. 8.

 13 „Zpráva o činnosti Ústředí a organizací,“ Hlas, 2003, 
roč. 21, č. 11-12, s. 8.

 14 Viz např. „Mezináboženský dialog 2004,“ Katolický 
týdeník, 2004, roč. 15, č. 50, s. 7.

 15 Viz „Odvaha k míru - dialog v duchu Assisi: Konferen-
ce zástupců světových náboženství působících v naší 
zemi,“ Katolický týdeník, 2004, roč. 15, č. 46, s. 7.

 16 Viz „Zpráva o činnosti Ústředí a organizací,“ Hlas, 
2005, roč. 23, č. 6-9, s. 12.

 17 Průběh tohoto dialogu popisuje Jiří Cikánek v článku 
„Muslimové a my - dialog či konfrontace?,“ Křesťanská 
revue, 2005, roč. 72, č. 5, s. 138.

 18 Viz „Zpráva o činnosti Ústředí a organizací,“ Hlas, 
2005, roč. 23, č. 1-5, s. 12.

 19 Viz Lenka Petrášová, „Křesťané s muslimy jdou proti 
eutanazii: Odpor k novému zákonu je v Česku poprvé 

  spojil,“ Mladá fronta Dnes, 7. 12. 2005, roč. 16, 
č. 285, s. A1.

 20 Viz „Zprávy o činnosti Ústředí a organizací“ v Hlasu, 
2006, roč. 24, č. 1-5, s. 12 a č. 10-12, s. 12 a 2007, roč. 
25, č. 1-5, s. 12.

 21 Viz „Zpráva o činnosti Ústředí a organizací,“ Hlas, 
2007, roč. 25, č. 9-12, s. 12.

22 „Cesta ke sblížení“ [online]. Senát Parlamentu České 
republiky, 2008 [cit. 2009-02-23]. Dostupné z URL 
<http://www.action-m.com/understanding/?program>.

23 Její příspěvky napsané v rámci tohoto dialogu lze nalézt 
na URL < http://berrouche.blog.idnes.cz>.

24 „Muslimové a křesťané - soužití a možnosti dialogu“ [on-
line]. 22. 12. 2008 [cit. 2009-06-01]. Dostupné z URL 
< http://www.mesita.cz/comment/reply/31>.

 25 Viz Vít Machálek, „O muslimech na evangelické te-
ologické fakultě a násilí na Blízkém východě“ [onli-
ne]. 19. 1. 2009 [cit. 2008-06-04]. Dostupné z URL 
< http://www.mezinabozensky-dialog.wz.cz/o-musli-
mech-na-evangelicke-teologicke-fakulte-a-nasili-na-
blizkem-vychode>.

 26 Srov. Miroslav Kalous, „Debata Gaza po útoku izrael-
ských vojsk“ [online]. 4. 3. 2009 [cit. 2009-04-06]. Do-
stupné z URL < http://ssiips.blogspot.com/search/label/
Diskuze >.

 27 Tímto způsobem charakterizoval přístup muslimů k dia-
logu dr. Sáňka v rozhovoru pro Dingir: Miloš Mrázek, 
„Rozhovor s ředitelem Islámského centra v Praze, Vla-
dimírem Sáňkou,“ Dingir, 2003, roč. 6, č. 3, s. 84.

 28 K tomuto závěru dospívá Zuzana Černá ve své diplo-
mové práci obhájené na katedře religionistiky a fi loso-
fi e Filosofi cké fakulty Univerzity Pardubice (Postoje 
muslimů ke křesťanství, Pardubice, 2008, s. 83).

 29 Výrok z rozhovoru pro Dingir: Miloš Mrázek, op. cit., 
s. 84.

 30 Tímto způsobem se dr. Sáňka vyjádřil při dialogu na 
Evangelické teologické fakultě UK v lednu 2009.

 31 Charakteristický výrok V. Sáňky (Miloš Mrázek, op. 
cit., s. 84).

 32 Výrok uváděný Zuzanou Černou, op. cit., s. 75.
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se roku 2002 ocitlo kvůli apokalyptic kým 
předpovědím v centru negativní po zornosti 
příbuzných svých stou penců, médií a úřa-
dů. Bylo srovnáváno s Řádem Slunečního 
chrámu, a proto považováno za nebezpeč-
né. Kvůli kritice ze strany veřej nosti hnutí 
postupně opustilo 14 z 20 jeho přísluš níků. 
Negativní pozornost ještě vzrostla po sebe-
vraždě jednoho ze zbylých příslušníků 
Nové ho majáku a po dvou událostech, 
které byly in terpretovány jako sebevra-
žedné pokusy dalších dvou přísluš níků 
hnutí. Ke všem těmto třem činům došlo 
mezi 14. a 16. červencem 2002. Tři měsíce 
poté (a několik dnů před poslední předpo-
vídanou apokalypsou), 16. 10. 2002, byl 
Ar naud Mus sy zatčen, po 48 hodin zadr-
žován a vyslýchán kvůli možnému podílu 
na sebevraždě na zákla dě zákona Abouta 
a Picardové. Při propuš tění mu bylo přiká-
záno se nadá le nesetkávat se svými stou-
penci z Nového majáku, čímž úřady prav-
děpodobně chtěly předejít nebezpeč ným 
situacím v den, na nějž byla apokalypsa 
předpovězena. Tato před pověď 
hovořila o vy zvednutí Nové-
ho majáku mimozemšťany a o 
odletu na Venuši před tím, než 
nastanou tři dny plné apo ka-
lyptických hrůz. Soud s Arnau-
dem Mussym se pak konal roku 
2004. Mussy byl v sou vislos ti se 
sebevraž dou shledán vin ným ze 
„zneužití slabosti“ a odsouzen 
k pod míně nému trestu odnětí 
svobody v délce tří let a k vysoké fi nanč ní 
poku tě. Ro ku 2005 byl jeho trest v odvo-
lacím řízení potvrzen.13

Žalobě kvůli podvodu a nezákonnému 
prodeji farmaceutického zboží čelí na zá-

kladě zákona Abouta a Picardové nyní šest 
scientologů. Spolu s nimi hrozí potrestání 
i dvěma organi zacím, v nichž působí - Cen-
tru celebrit v Paříži a jeho knihkupectví. 
Zatím soud za velkého zájmu médií vy-
slechl prvního ze tří svědků obžaloby, paní 
Aude-Claire Maltonovou. Vypověděla, že 
během čtyř měsíců v létě 1998 utra tila za 
scientologické produkty a služby 140 tis. 
franků (21 tis. euro), což ji uvedlo do pla-
tební neschopnosti a do dluhů. Její cesta 
vedla od osobnostního testu přes nákup 
knih k prvním kursům, purifi kačnímu pro-
gramu a dalším, stále dražším pro duk tům. 
„Využili mé slabosti,“ uvedla.14

Aniž bychom chtěli zpochybňovat 
problematičnost jednání uvnitř scientolo-
gického hnutí, nemůžeme zapřít podezře-
ní, že proces může mít i poli tic ký rozměr. 
Scientologie je ve značné části veřejnosti 
mimořádně neoblíbená, a proto se zdá, že 
soudním procesem a snad i snahou o roz-
puštění Scientologické církve ve Francii 
by bylo velmi snadné uspo kojit veřejnost 

a přesvědčit ji, že jednání „ne-
bezpečných sekt“ nezůs tává 
nepotrestáno a že občané se 
na francouzské úřady mohou 
spolehnout. Podobné podezře-
ní ostatně vzbuzoval i proces 
s Arnaudem Mussym.15 Ten 
navíc bylo možné pochopit 
i jako vý strahu dalším „vůd-
cům sekt“ a jako snahu ukázat 
veřejnosti, že tragédie Řádu 

Sluneč ního chrámu se již nebude opa ko vat. 
Pokud by tato podezření byla oprávněná, 
naplnily by se obavy, které zákon Abouta 
a Picar dové provázejí od jeho vzniku.



Poznámky
 1 Franc. „Loi no 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à ren-

forcer la prévention et la répression des mouvements 
sectaires portant atteinte aux Droits de l‘Homme et aux 
libertés fondamentales.“ Text zákona je dostupný na  
http://www.assemblee-nationale.fr/11/ta/ta0676.asp.

 2 VOJTÍŠEK, Z., Spirála krizí a násilí, Dingir 2005, 8 (1), 
str. 6-8; týž, Spirála divů a nároků, Dingir 2005, 8 (2), 
str. 47-49; týž, Konfl ikt skončil až ohněm, Dingir 11 (2), 
2008, str. 38-40; týž, Hledání brány do nebes, Dingir 
2007, 10 (4), str. 110-114. 

 3 Zpráva byla doplněna roku 1999.
 4 Franc. „Mission interministrielle de lutte contre les 

sectes“.
 5 Franc. „Mission interministrielle de vigilance et de lutte 

contre les dérives sectaire“.
 6 Podle jeho hlavních obhájců, pravicového senátora 

Nicolase Abouta a so cialistické poslankyně Národního 
shromáždění Catherine Picardové.

 7 Více o akademické kritice tohoto zákona např.: INTRO-
VIGNE, Massimo, France Approves Anti-Cult Law on 
May 30, 2001. Seven Things You can Do Immediately 
About the French Law: A Manifesto, dokument dostup-
ný na adrese http:://www.cesnur.org/2001/fr_may30_
mi.htm, download 7. 7. 2008; PALMER, Susan, France’s 
“War on Sects”: A Post-9/11 Update, Nova Religio 11 
(3), 2008, str. 104-120.

 8 PALMER, Susan, France’s About-Picard Law and Ne-
o-Phare: The First Application of  “Abus de Faiblesse”, 
zkrácená verze přednášky na konferenci CESNUR 13.-
16. 7. 2006 v San Diegu, str. 22; dokument je dostupný 
na adrese http://www.cesnur.org/2006/sd_palmer.htm, 
download 7. 7. 2008.

 9 Odkazy na tento zákon obsahovalo zdůvodnění tzv. 
kvalitativních podmínek při přípravě českého zákona 
3/2002 Sb. „o náboženské svobodě a postavení církví 
a náboženských společností“ z 27. listopadu 2001.

 10 Franc. „De l‘abus frauduleux de l‘état d‘ignorance ou 
de faiblesse“.

 11 Franc. „...en état de sujétion psychologique ou physique 
résultant de l‘exercice de pressions graves ou réitérées 
ou de techniques propres à altérer son jugement...“

 12 Fr. Néophare.
 13 Více o hnutí Nový maják i o zákoně Abouta a Picardo-

vé: PALMER, S., France’s About-Picard Law and Neo-
Phare...; PALMER, S., France’s “War on Sects”... str. 
104-120.

 14 Přehlednou zprávu o prvním dnu procesu podává 
JACOBSEN, Jonny, The Paris Trial I, dokument 
z 29. 5. 2009 je dostupný na http://infinitecompla-
cency.blogspot.com/2009/05/21-paris-trial-i.html, 
download 6. 6. 2009.

 15 PALMER, S., France’s About-Picard Law and Neo-
Phare... str. 14.

z a h r a n i č í
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Arnaud Mussy.

     Shrnutí článku je na straně 72.
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Co znamená být bez vyznání?

Ivan O. Štampach

Česká republika představuje evropskou anomálii tím, že se 
výrazná většina jejího obyvatelstva identifi kuje jako lidé „bez 
vyznání.“ Takto zformulovaná položka ve výzkumech se příliš 
snadno vykládá jako atheismus. Historickou sondou a poj-
movou analýzou této sebeidentifi kace a typů atheismu se zde 
chceme dopracovat lepšího pochopení, co vlastně skrývá. 
Původ výrazu „bez vyznání“
Slovo vyznání původně znamená akt. Vy-
znává se víra asi tak, jako se vyznává láska 
mezi partnery. Až sekundárně se vyznání 
stává textem a nakonec organizací. V refor-
mačním kvasu v 16. stol. někteří již nemo-
hou sdílet obecnou křesťanskou víru a píší 
své vlastní partikulární konfese a soubory 
článků víry.1 K nim se pak výslovně při-
znávají náboženské organizace. Ty se ver-
bálně stávají konfesemi a pak už má smysl 
otázka „V jaké jsi konfesi?“, resp. „Jakého 
jsi vyznání?“. Označuje se tím příslušnost 
k jednotlivým větvím křesťanstva nebo pří-
mo k jednotlivým náboženským organiza-
cím či denominacím, nejprve jen v rámci 
křesťanství, později za touto hranicí. Kdyby 
už v reformačních časech mohla zaznít se-
beidentifi kace „bez vyznání“, mohlo by to 

tehdy znamenat, že se tím deklaruje nepří-
slušnost ke kterékoli partikulární konfesi, 
ale mohlo by jít o přiznání k obecné víře. 
Římskokatolická církev se vůči alternativ-
ním vyznáním zpočátku vymezovala jako 
obecná křesťanská víra proti partikulárním 
„výběrům“ věroučných článků, tedy (z je-
jího hlediska) herezím.2 Záhy přejímá je-
jich sebehodnocení a vystupuje jako jedna 
z konfesí vedle ostatních, jako pravdivé vy-
znání vedle nepravdivých. Dochází ke kon-
fesionalizaci3 (případně denominalizaci) 
křesťanství. Pak už stojí katolická konfese 
vedle pravoslavné, anglikánské, luterské 
a rovněž židovské či muslimské. 

V té době se zároveň v duchu osvícen-
ského absolutismu správy vyznání ujímá 
stát. Své vyznání si neurčují obyvatelé 
jako svrchovaní jedinci. Stát souhlasem, 

uznáním, povolením či jinak formulova-
ným aktem umožňuje veřejnou existenci 
konfese. Vznik a zánik konfese byl v rukou 
absolutistického státu. Výraz „bez vyznání“ 
takto dospívá k novodobému významu. Bez 
vyznání je nakonec každý, kdo není členem 
povolené konfese podle odlišných poměrů 
v jednotlivých křesťanských zemích. 

Dnešní výskyt a hledání významu
V běžném hovoru lze občas vypozorovat 
nerefl ektované a významově neurčité užití 
výrazu „bez vyznání,“ ať jako sebeidenti-
fi kaci nebo jako označení postoje jiného 
člověka. V religionistické literatuře dnes 
už toto sousloví vzhledem k jeho spíše 
právnímu významu není časté. Pro českou 
situaci je však mimořádně důležité, protože 
se prozatím každých deset let vyskytuje ve 
sčítání lidu jako jedna z možných odpově-
dí na otázku po náboženské příslušnosti.4 
A protože je to právě pozice, k níž se hlásí 
přesvědčivá většina českého obyvatelstva, 
je potřebné vyjasnit, jak se ve výsledcích 
sčítání vyskytuje, jaký trend vykazuje a jak 
souvisí s jinými postoji. Religionistika re-
fl ektující českou situaci se tomuto tématu 
nemůže vyhnout. Nejdůležitější bude po-
chopit, jaké konkrétní postoje tato položka 
pokrývá. 

Odpověď „bez vyznání“ v posledních 
třech sčítáních lidu
Jak vyplývá ze srovnávací tabulky poskyt-
nuté Českým statistickým úřadem (ČSÚ),5 
připouští se výskyt tří možností. Označí-li 

TYPOLOGIE 
ATHEISMU

Atheist Bus Campaign
Osm set autobusů brázdilo loni na podzim křížem krážem Velkou Británii s nápisem „Bůh pravděpodobně 
není. Už se nebojte a užívejte si života!” (There is probably no God. Now stop worrying and enjoy your 
life). Kampaň dosáhla takového ohlasu, že se Britská humanistická asociace rozhodla v akci pokračo-
vat, a co víc: Podobnou kampaň uskutečnili i američtí humanisté (s heslem „Proč věřit v Boha? Prostě 
buďte dobří proboha!”) a následovat je prý bude Španělská unie ateistů a volnomyšlenkářů, Italská unie 
ateistů, agnostiků a racionalistů i australští ateisté.
Britské humanisty loni silně inspiroval a podporoval známý biolog Richard Dawkins. Na konci roku or-
ganizátoři přiznali, že byli překvapeni úspěchem. Mezi dobrovolnými přispěvateli se jim podařilo vybrat 
na reklamu 135 000 liber (přes 4 000 000 Kč) - tedy mnohonásobně víc, než původně předpokládali. 
Sám Dawkins věnoval 11 000 liber. Reklamy umístili také v tisku, v londýnském metru a na internetu. 
„Vaše dary umožní viditelnější prezentaci ateismu ve Velké Británii, podnítí diskusi, vyjasní lidem den 
cestou do práce. A doufejme, povzbudí víc lidí, aby se odvážili přihlásit se k ateismu,“ píše Ariane Sherine na svém blogu na we-
bových stránkách britského listu The Guardian a pokračuje citací Richarda Dawkinse: „Tato kampaň nabízí alternativní slogany 
na Londýnské autobusy a nutí lidi myslet - a myšlení je opakem náboženství.“
Zatím kampaň každopádně vzbudila rozruch. Vedle ústředního citátu ještě používá výroky známých veřejných osobností jako 
Alberta Einsteina, Douglase Adamse, Emily Dickinsonové a Kathariny Hepburnové, kteří se buď hlásí k ateismu, nebo vyjad-
řují skepsi k představám o Bohu. Už to vyvolalo odpor a britský regulátor reklamy obdržel 150 stížností, které kampaň označu-
jí za útočnou vůči křesťanům a jiným monoteistickým náboženstvím, a formálně zahájil šetření. (...)
Zatím jsou humanisté i unie ateistů nadšeni z ohlasů a domnělé podpory. Brzy se ale může ukázat, že větší pozornost budí pouze 
kontroverzní sociobiolog profesor Richard Dawkins, autor bestselleru The God Delusion.    

Josef Beránek, převzato z časopisu Universum. Revue ČKA s laskavým dovolením.
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se respondent za věřícího, může se jednak 
hlásit k některé z registrovaných církví či 
náboženských společností,6 nebo může (v 
posledních dvou sčítáních) vyplnit libovol-
né jiné vyznání a tato identifi kace připadne 
do položky Ostatní. Pouze v podrobnějších 
přehledech, které nejsou běžně dostupné, je 
tato skupina členěna. Jako třetí možnost se 
implicite předpokládá, že respondent není 
věřící a přihlásí se k variantě Bez vyznání. 
Nutno dodat, že v létech po změně režimu 
je odpověď na otázku po vyznání (spolu 
s otázkou na národnost) dobrovolná, a ná-
sledkem toho se navíc objevuje čtvrtá - jak 
se ukazuje - významná skupina sčítaných 
obyvatel, u které se uvádí Nezjištěno. 

K přístupu ČSÚ je nutno uvést několik  
metodologických poznámek. Užívání poj-
mu víra, resp. věřící osoby v těchto souvis-
lostech je značně zavádějící, protože slovo 
víra nemá všeobecně uznávaný význam. 
Může se mínit víra jako osobní vztah od-
danosti a důvěry v převládajícím biblickém 
smyslu. Může ale také jít o obecně nábožen-
ský postoj, o osobní uznání nějakých myš-
lenek, které nejsou exaktně ověřitelné (ne-
lze říct, že jde o vědění), ale mohou slou-
žit jako životní orientace. A může jít o dog-
matickou víru, tedy o poslušné přijetí pou-
ček předkládaných náboženskou autoritou. 

Český statistický úřad převzal výraz, 
který měl kdysi přesný právní význam. 
Dnes si ale zjevně odpověď Bez vyznání 
volí velmi rozdílné okruhy těch, kdo se ne-
hlásí k registrovaným ani neregistrovaným 
náboženským směrům a uskupením. Vedle 
deklarovaných ateistů, jejichž počet v době 
posledního sčítání lidu lze na základě sou-
běžných výzkumů odhadnout na 10%, je to 
prakticky polovina obyvatelstva, která se 
nehlásí k žádnému vyznání, ale ani k athe-
ismu. Dosud chybí pečlivý religionistický 
výzkum, který by tuto heterogenní skupi-
nu podrobně prozkoumal. Lze však předpo-
kládat, že (ovšem spolu s Ostatními a Ne-
zjištěnými) zahrnuje kromě jiného i neur-
čité, nezařaditelné náboženské tušení „ně-
čeho nad námi“, jakož i propracovaný ná-
boženský individualismus. Pravděpodob-
ně k těmto okruhům se řadí i lidé defi nitiv-
ně nerozhodnutí, náboženští hledači, kteří 
jimi mohou zůstat trvale nebo kteří nakonec 
spočinou v konkrétním vyznání či v atheis-
mu. Lze předpokládat, že velkou část tvo-
ří lidé, které by bylo možno označit jako 
agnostiky, v praktické rovině se však čas-
těji mluví o jednotlivcích nábožensky indi-
ferentních. Uvedená stanoviska by se moh-
la stát předmětem odborné diskuse a moh-

la by posloužit jako nabídka v nějakém bu-
doucím výzkumu české religiozity. 

Odpověď Bez vyznání je v r. 1951 ještě 
bezvýznamná, prudce roste od šedesátých 
do osmdesátých let. Máme však k dispozi-
ci až stav r. 1991, tedy po čtyřiceti letech. 
Ve sčítáních na začátku šedesátých, sedm-
desátých a osmdesátých let se tato otázka 
nekladla. Náboženství bylo ofi ciálně poklá-
dáno za soukromou věc občana a nebylo 
dovoleno se na ně dotazovat. V devade-
sátých letech růst zastánců této odpovědi 
pokračuje ze 40 na 60% obyvatel.

Co je a co není atheismus?
Když se někdo identifi kuje jako člověk 
bez vyznání, bývá často označován, nebo 
se sám označuje za atheistu. Může jím být, 
ale může zastávat některý z již popsaných 
postojů. Být atheistou rovněž může zname-
nat různé postoje. Pokud bychom postupo-
vali ryze terminologicky, byl by atheismus 
odmítnutím theismu, jak naznačuje priva-
tivní předpona a-. Religionistika však zná 
i náboženství netheistická. Jsou nábožen-
stvími, protože v nich jde o vztah k (před-
pokládané) transcendentní skutečnosti, tato 
skutečnost však nemá personální charakter, 
nejde o monotheistického Boha ani o poly-
theistické bohy, bohyně či božstva. Je otáz-
kou, jsou-li ryze netheistická náboženství. 
Nejčastěji se uvádí buddhismus. Ten však 
ve své théravádové podobě s bohy počítá, 
i když nejsou předmětem uctívání, a Bud-
dha sám, ač člověk, je jakožto Probuzený 
i nad bohy. Je učitelem bohů i lidí. Mahá-
jána počítá ve svých různých školách kro-
mě pozemského Gautamy Buddhy i s jed-
notlivými buddhy (či celými jejich panthe-
ony), kteří ve své dharmakáji, tj. ve svém 
těle zákona, jsou bytostmi spíše nebeský-
mi. Takový je Avalokitéšvara – Pán milo-
srdně shlížející - nebo Amitábha (v Japon-
sku zvaný Amida) – buddha nekonečného 
světla. Buddhovská přirozenost všech věcí 
bývá personifi kována těmito a dalšími po-
stavami jako Ádibuddha, Mahávairóčana. 
I když postavami, ke kterým se lze modlit 
a které plní přání, jsou spíše pro prosté lidi 
a pro vzdělance jsou symbolickými posta-
vami (v meditaci se např. imaginují jejich 
postavy a pak se rozpouštějí v čirém svět-
le), lze říci, že tím do buddhismu proniká 
theistický aspekt, ačkoli spíše nejde o Boha 
stvořitele, zákonodárce, soudce a oplatite-
le jako v abrahámovských náboženstvích. 
Podobné je to s taoismem, který se v Tao 
te ťingu jeví spíše netheisticky (i když Tao 
je v některých zpěvech personifi kováno), 

ale v náboženském taoismu, který vznikl 
o nějakých šest staletí později, už je kom-
plikovaná hierarchie božských či kvazibož-
ských bytostí, jako jsou nebeské čistoty, ne-
beští císařové, nesmrtelní apod. 

 Význam slova atheismus se vyvinul 
tak, že dnes jde o teoretické popření jaké-
koli transcendence (snad s výjimkou sebe-
transcendence ve svobodném činu v radi-
kálním humanismu) a praktické odmítnutí 
náboženství v jeho podobě nejen theistické, 
ale i netheistické. 

Typy atheismu
Atheistický postoj není obvykle jen pros-
tým popíráním, ale také něco tvrdí. Důvody 
odmítnutí transcendence se liší a také pří-
padná diskuse mezi náboženstvím a athe-
ismem vypadá v různých případech různě. 
Jistěže je riskantní vytvářet nějakou typo-
logii atheismu s nárokem na obecnou zá-
vaznost. Čisté typy neexistují v této oblasti 
stejně jako jinde. Přesto ale má smysl athe-
istické a atheismu blízké postoje přehledně 
uspořádat. Především by nemělo docházet 
k záměně velmi odlišných postojů zahrno-
vaných pod toto záhlaví.
Atheismus jako osobní postoj nemusí vždy 
být atheismem důsledným, ostatně stejně 
jako náboženská víra. Někdy se za atheisty 
prohlašují lidé, kteří pouze odmítají některé 
konkrétní náboženství, v našem prostředí 
nejčastěji křesťanství. Jako atheisté se pří-
ležitostně označují lidé, které by test s po-
drobněji formulovanými otázkami zařadil 
spíše k lidem nábožensky indiferentním. 
Zvláštní kategorii tvoří lidé, kteří se v ně-
kterých výzkumech neoznačují ani za vě-
řící ani za nevěřící (což jsou - jak už jsem 
ukázal - jiné a poněkud neurčité kategorie) 
a přihlásí se k odpovědi, že „připouštějí 
Boží existenci.“

Je nutné také rozlišení atheismu teo-
retického a praktického. Je-li totiž nábo-
ženství defi nováno v současnosti spíš jako 
postoj než jako názor, výklad světa apod., 
má nepochybně vedle aspektů světonázo-
rových i aspekty praktické, emocionální, 
vztahové, zvykové apod. Praktický athe-
ismus jako absence náboženského vztahu 
nemusí být doprovázen teoretickou koncep-
cí. Člověk programově nenáboženský na 
úrovni vztahu je prostě atheistou, i kdyby 
fi losofi cky připouštěl Boha či jinak poja-
tou transcendenci. Vyskytuje se rovněž te-
oretické odmítnutí Boha či transcendence 
obecně s odůvodněním, že jakákoli myš-
lenková konstrukce tohoto druhu se ocitá 
v potížích. V rovině emoce však transcen-
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dence nemusí být odmítnuta, může přetrvá-
vat tradiční příslušnost, ale může jít rovněž 
o náboženské hledačství.

Podle toho, co se na náboženství přede-
vším odmítá a co se staví proti němu, lze 
rozlišit dva velmi odlišné typy atheismu, 
které se běžně nesetkávají. Častější vědec-
ký, či možná spíše scientistický atheismus 
spočívá v prohlášení, že náboženská tvrze-
ní jsou v rozporu s tím, co s jistotou pro-
hlašuje věda. Věda se zde činí normativním 
souborem výpovědí a soudcem nad nábo-
ženstvím. Nerozlišují se výpovědi mimově-
decké od výpovědí nevědeckých (s ambicí 
být vědecké, leč v rozporu s vědou) a pří-
padně protivědeckých. Náboženské výpo-
vědi jsou spíše mimovědecké, tedy takové, 
že nepotvrzují ani nepopírají vědecké vý-
povědi. Co však takto platí obecně, nemusí 
platit v jednotlivých případech. Scientistič-
tí ateisté extrapolují testovatelné výpovědi 
vědních oborů a vyslovují neověřené a ne-
ověřitelné globální světonázorové výpově-
di.7 Též z hlediska náboženství se evident-
ně vyskytují razantní kroky za hranice mi-
movědecké náboženské oblasti do hájenství 
vědy. Náboženští činitelé posuzují výsledky 
vědy z hlediska svého pravověří a vyslovují 
přání, co by věda měla tvrdit a co popírat. 
V oblasti doteku takto specifi cky pojatých 
stylů myšlení, tedy tam, kde na sebe nará-
ží náboženský fundamentalismus a scien-
tistická ideologie, je konfl ikt vážný. Nejde 
tam jen o rozpravu specifi ckého typu athe-
ismu s náboženstvím, ale o ostrý konfl ikt 
dvou ideologií. Typickým prostředím toho-
to konfl iktu je jih Spojených států americ-
kých a islámský svět.

Zcela odlišný je humanistický atheis-
mus.8 Nevyjadřuje se k metafyzické otáz-
ce o bytí Boha. Interpretuje náboženskou 
transcendenci humanisticky. Jde o auto-
transcendenci, o sebepřekročení člověka ve 
svobodném tvůrčím činu. Člověk se, např. 
v interpretaci Jeana Paula Sartra (1895-
1980) dotváří.9 Jeho esence není určující 
daností, je výsledkem činů. Bůh, i kdyby 
případně existoval, je zbytečný. Ale ne ve 
smyslu výroku francouzského fyzika a as-
tronoma Pierra Simona de Laplace (1749-
1827), že Bůh je zbytečnou hypotézou, ný-
brž spíše tak, že Bůh či představa o něm je 
překážkou lidského sebeuskutečnění a roz-
voje. Božská všemoc a božské vševědění, 
jak se obávají humanističtí ateisté, zcela 
popírá lidskou svobodu. Člověku se odní-
má královská důstojnost a přikazuje se mu, 
aby se plazil v prachu. Náboženství slou-
ží otrocké mentalitě. Klasikem tohoto typu 

atheismu je německý fi losof Friedrich Ni-
etzsche (1844-1900). 

Nemusí však jít o vypjatý individua-
lismus. Sociální varianta humanistického 
atheismu odmítá odsouvat úsilí o ideální 
společnost do záhrobí (pod názvy jako Boží 
království nebo Čistá země10). Má za to, že 
eschatologická naděje demobilizuje masy 
a činí je neochotnými vést zápas o eman-
cipaci v současnosti. Tato kritika nábožen-
ských eschatologických vizí bývá spojena 
s utopickými projekty, jako je Marxova 
beztřídní společnost nebo Fukuyamův11 
konec dějin po vítězství liberálního tržní-
ho systému. Nutno říct, že tento druh athe-
ismu se obrací v kvazireligiózní uctívání 
politických entit, tedy v jakési implicitní 
náboženství. A také je nutno upozornit, že 
člověk umístěný na trůn uvolněný Bohem 
z něj záhy sestupuje a stává se produktem 
přírodních sil. 

Atheismus lze zařazovat podle různých 
dalších hledisek. Populární, teoreticky ne-
zpracovanou formou atheismu je obviňo-
vání Boha západních monoteistických ná-
boženství z krutosti.12 Někdy se zde mluví 
o akuzativním atheismu. Jeho stoupenci na-
cházejí v Bibli a Koránu místa, kde Bůh vý-
slovně přikazuje zabíjet, a to i ženy, starce 
a děti. Striktně odmítají drakonické tresty 
předepsané náboženským právem (odvoze-
ným z kanonických textů) za delikty, které 
nám dnes připadají jako banální. K tomu se 
připojuje též obvinění Boha, který nemůže 
být dobrý a zároveň všemocný a připouštět 
utrpení nevinných. Mohl by být dobrý, ale 
neschopný utrpení zabránit, nebo mocný, 
ale zlý. Vyvozuje se, že tento obraz Boha 
je falešný, a že tedy Bůh nejspíš není. Není 
to však důsledný atheismus, protože popírá 
jen monoteistická, stvořitelská pojetí, ni-
koli např. náboženství spíše netheistická, 
sotva je v rozporu s náboženstvími typu 
např. antického egyptského, řeckého či 
římského polytheismu, resp. jejich dneš-
ními obdobami.

Zvláštní pozornost si zaslouží křesťan-
ský atheismus, netheistické, nenáboženské 
pojetí křesťanství, radikální navázání na 
Rudolfa Bultmanna (1884-1976). Jeho sou-
časným důsledným reprezentantem v čes-
kém prostředí je Otakar A. Funda (*1943).13 
Katolický teolog zabývající se i religionis-
tickou látkou Tomáš Halík (*1948)14 poklá-
dá atheismus, možná spíše jistou jeho for-
mu, za vnitřní moment křesťanské duchov-
ní cesty. Shledává analogii sociální a kul-
turní ztráty Boha a temné noci v pojetí mys-
tiků, zejména sv. Jana od Kříže. 

Poznámky
 1 Dvě hlavní reformační konfese a dvě českého původu 

nalezneme v publikaci KOL.: Čtyři vyznání, Praha: Ko-
menského evangelická fakulta bohoslovecká, 1951.

 2 Počeštěná verze hereze odvozena od původního řec-
kého αιρεσις, znamenajícího volbu či výběr; užíváno 
v křesťanství později i obecně pro věroučné odchylky; 
původně však spíše zdůraznění dílčího aspektu v kon-
trastu k celistvé tradici.

 3 V historické souvislosti se konfesionalizaci věnuji ná-
znakově v souvislosti s jiným tématem a z teologické-
ho hlediska Rudolf ZUBER: Jan Sarkander v procesu 
evropské konfesionalizace, Teologické texty, 2/1995, 
s. 52-53; důkladně faktografi cky SCHINDLING Anton: 
Utváření konfesí, konfesionalizace a multikonfesionali-
ta jako základní problém evropských dějin v 16. a 17. 
století. Nová německá literatura k problematice, Český 
časopis historický, 1/2008, s. 80 – 108

 4 Sčítání lidu, domů a bytů je dlouhodobě koncipováno 
tak, že se koná každých deset let, na přelomu desetiletí, 
pokud tomu nezabrání např. válečné události. Pro zdejší 
situaci je důležité, že jistou kontinuitu můžeme vypo-
zorovat pro rok 1950 a pak až pro sčítání v létech 1991 
a 2001. Ve třech sčítáních mezitím zákon zakazoval stát-
ním orgánům zjišťovat vyznání, které bylo pokládáno za 
„soukromou věc občana.“

 5 Zdroj Českého statistického úřadu Obyvatelstvo hlásící 
se k jednotlivým církvím a náboženským společnos-
tem on line http://www.czso.cz/csu/2003edicniplan.
nsf/o/4110-3-obyvatelstvo_hlasici_se_k_jednotli-
vym_cirkvim_a_nabozenskym_spolecnostem, poslední 
aktualizace 26. 10. 2006, Tab. 1 Skladba obyvatelstva 
podle náboženského vyznání v roce 1950 a v letech 1991 
a 2001 s komentářem.

 6 Kategorie registrovaných „církví a náboženských společ-
ností“ se týká doslova let 1991 a 2001; v roce 1950 jde 
o analogickou pozici náboženských uskupení se státním 
uznáním.

 7 Jejich jakýmsi současným reprezentativním mluvčím 
je britský biolog, především ve své publikaci Richard 
DAWKINS: The God Delusion, Toronto: CNIB, 2008.

 8 K humanistickému atheismu píše podrobněji též ně-
mecký evangelický teolog Horst Georg PÖHLMANN 
v článku Der Atheismus als weltanschauliche Herausfor-
derung, Materialdienst, 3/1996, 67-76 (k tématu kapitola 
Der humanistische Atheismus, s. 74-56).

 9 Jean Paul SARTRE: Existencialismus je humanismus, 
Praha: Vyšehrad, 2004.

 10 Kvazieschatologické „místo“ či stav v sanskrtských 
buddhistických textech pod označením Sukhávatí, Čistá 
země, známější v japonské verzi jako Džódó (podle ná-
zvu masových buddhistických směrů Džódó šú a Džódó 
šinšú).

 11 Francis Fukuyama (*1952) americký spisovatel a fi losof 
ve svém díle The End of History and Last Man, London: 
Penguin Books, 1992.

 12 Toto pojetí podrobněji probírá PÖHLMANN, op. cit., 
přímo k tématu je kapitola Der akkusarische Atheismus, 
s. 69-71.

 13 Mezi více díly tohoto zaměření Otakar A. FUNDA: Víra 
bez náboženství, Praha: Prvokruh, 1994 a týž: Ježíš a mý-
tus o Kristu, Praha: Karolinum, 2007.

 14 Tuto integrující interpretaci atheismu, ale i diskusi s ním 
nabízí např. ve svých theologických meditacích Tomáš 
HALÍK: Noc zpovědníka, Praha: Nakladatelství Lido-
vé noviny, 2005 (mimo jiných pasáží obsáhle v kapitole 
Radost nebýt Bohem, s. 95-110).

Typology of Atheism
This article focuses on various possibilities of catego-
rizing and classifying atheism, depending on different 
aspects and motivations of atheistic worldviews or 
presuppositions and corresponding values and life styles. 
It also analyzes the history and meaning of the specifi c 
self-referential category „of no religious allegiance“ (bez 
vyznání), which, according to regular state organized 
demographic research (census), appears to be the most 
frequently chosen phrase to express religious self-iden-
tifi cation of Czech citizens..   
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Teologie křesťanského atheismu

Pavel Hošek

Atheisté, i když to zní poněkud paradoxně, se najdou i mezi 
židovskými a křesťanskými teology. Tito atheisté nejsou 
jednoduše „odpadlíci, naopak trvají na tom, že jejich radikální 
reinterpretace židovství a křesťanství má své kořeny už 
v samotné Bibli.

Mizení Boha v judaismu
Biblický příběh o stvoření člověka a o jeho 
„emancipaci“, zahrnující vzpouru proti 
Stvořiteli, lze podle nich vykládat jako 
počátek strastiplného procesu zrání, jako 
začátek cesty člověka k dospělosti, k při-
jetí zodpovědnosti za vlastní život.1 Bůh, 
jak o něm hovoří biblická tradice, tomuto 
procesu nejen nebrání, ale naopak jej „pod-
poruje“ a od počátku si ho „přeje“: nebeský 
Otec si (jako každý dobrý otec) nepřeje mít 
věčně infantilní nezralé děti, závislé otroky 
či bezduché loutky, přeje si, aby jeho děti 
dospěly, aby se postavily 
na vlastní nohy, vychová-
vá je ke zralosti. Proto jim 
od počátku vytváří prostor, 
dává jim svobodnou vůli, 
jejíž rozhodnutí (i ta špatná) 
důsledně respektuje. Bůh 
hebrejské Bible se nikomu 
nevnucuje, skrývá svoji 
slávu a moc před člověkem, 
„mlčí“, „mizí“, „odchází“, 
aby se člověk učil žít dospě-
le, aby se oprostil od nezralé 
religiozity, aby přemohl dě-
tinské nutkání neustále utíkat do bezpečí 
Otcovy náruče. Bůh biblické tradice tedy 
(paradoxně řečeno) vyhlíží a přeje si „člo-
věka schopného atheismu“.

V interpretaci některých radikálních 
židovských a křesťanských teologů Bůh 
v biblickém podání učí člověka žít etsi 
deus non daretur (jako by Boha nebylo).2 
Je to deus absconditus (skrytý Bůh, Izajáš 
45, 15), který si pro sebe říká: „Skryji před 
nimi svou tvář, uvidím, jaký vezmou ko-
nec“ (Deuteronomium 32, 20). V židovské 
tradici se užívá metafora „zakrytí (Boží) 
tváře“ (hester panim) pro hrozné a bolest-
né události, které Bůh dopustil na svůj lid, 
aniž by cokoli udělal pro jeho záchranu. Ži-
dovští mystikové interpretují tuto zvláštní 
Boží „pasivitu“ pomocí koncepce cimcum 
(stažení se): Bůh se v jistém smyslu stahu-

je, uhýbá stranou, aby vytvořil prostor pro 
vesmír a svobodné tvory.3

Někteří židovští myslitelé jdou ještě 
o krok dále: Bůh židovské tradice vlastně 
není ničím z tohoto světa, není nejvyš-
ším jsoucnem, nepatří do množiny všeho 
jsoucího, je vzhledem ke světu jsoucen 
„Ničím“, začíná tam, kde končí říše všeho 
jsoucího, je jejím Základem a Zdrojem, 
nikoli její součástí. Bůh je tedy vlastně 
„Nic“, jak konstatují židovští mystikové.4 
Toto stěží vyslovitelné tajemství Božího 
(ne)bytí je podle židovských myslitelů na-

značováno tím, že Bůh (jak 
o něm hovoří Bible) nesmí 
být nikterak zobrazován, 
jeho svatyně v Jeruzalémě 
je prázdná, dokonce jeho 
jméno nesmí být v židovské 
tradici vyslovováno. 

Výše nastíněná myšlen-
ka, že Bůh v pojetí židovské 
tradice vlastně „ustupuje do 
pozadí“, protože „vyhlíží“ 
a „přeje si“ zralost a do-
spělost svých dětí, bývá ilu-
strována slavným příběhem 

z Talmudu o rabínské rozepři. Je to příběh,5 
v němž Bůh opakovaně zázračně zasahuje 
do rabínské disputace o výkladu Božího 
zákona ve prospěch názoru rabína Eliezera. 
Ostatní rabíni však dají hlavy dohromady 
a dospějí k závěru, že zázrak není argument. 
Nakonec zazní z nebe hlas, že pravdu má 
rabín Eliezer. Ostatní se poradí a vyvodí zá-
věr (s odkazem na Bibli), že Boží zákon byl 
jednou provždy svěřen lidem a jeho výklad 
je natrvalo záležitostí učenců, Bůh do toho 
nemá co zasahovat. V tu chvíli měl jeden 
vizionář vidění, v němž spatřil Hospodina, 
jak sedí na trůnu, směje se a volá: „Moje 
děti mě porazily, moje děti mě porazily“.6 

V židovské tradici tedy najdeme mo-
tiv Boží „absence“ či jeho „ústupu“ od 
samého počátku, tedy od biblických dob. 
V posledních desetiletích se o Božím ml-

čení, Božím zatmění či dokonce o „Boží 
smrti“ hovoří také v souvislosti s tragédií 
Šoa (holocaustu).7

Smrt Boha v křesťanství
Křesťanské pojetí Boha vykazuje celou 
řadu podobností s pojetím židovským, na 
které - jak známo - těsně navazuje. Také 
v křesťanské tradici tedy najdeme myšlen-
ku mizení Boha, absence Boha, zatmnění 
Boha (resp. temnou noc duše svatého Jana 
od Kříže8), mlčení Boha atd., vesměs ve 
spojitosti s utrpením člověka a s jeho stras-
tiplnou cestou ke zralosti a dospělosti. 
Křesťanská teologie ovšem nezřídka spoju-
je motiv absence či mlčení či ústupu Boha 
s tajemstvím příběhu Ježíše Krista. V pří-
chodu Ježíše Krista spatřují křesťanští teo-
logové vyvrcholení Božího sestupu do svě-
ta lidí, který můžeme sledovat na stránkách 
hebrejské Bible.9 V příchodu Božího syna 
dochází k „vyprázdnění“ (řecky kenosis) 
Boha, a sice v následujícím smyslu: Bůh 
v Kristu opouští transcendentní „nebes-
kou“ říši a defi nitivně se spojuje se zemí, 
se světem lidí. Německý fi losof Hegel spat-
řuje v Ježí-
šově příběhu 
rozhodující 
zlom v pro-
cesu vývo-
je Absolut-
na, tedy zá-
sadní obrat 
v  kosmic-
k é m  o h y -
bu od tran-
scendence 
k imanen-
ci. O Kristu 
je řečeno, že 
„způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na 
své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil“ 
(Filipským 2, 6). Slovo „zmařil“ (ekenosen, 
tj. doslova vyprázdnil) popisuje podle He-
gela tajemný zvrat v Bohu samém, drama-
tický obrat, který začíná vtělením Božího 
syna a vrcholí jeho potupnou smrtí na kří-
ži. O tragickém fi nále Ježíšova života, které 
se připomíná o Velikonocích, lze tedy (spo-
lu s několika církevními zpěvy) prohlásit 
více méně doslovně: „Bůh zemřel! Bůh je 
mrtev!“10 Právě tuto tajemnou událost má 
na mysli Hegel ve své interpretaci Ježíšo-
va příběhu jako rozhodujícího obratu v dě-
jinách Absolutna. A zřejmě to byla právě 
velikonoční zvěst o Božím synu, umíra-
jícím na kříži, co inspirovalo Friedricha 
Nietzscheho (vedle starogermánského 

BŮH JE MRTEV!
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mytologického motivu umírajících bohů) 
k jeho mnohokrát vyslovenému burcující-
mu prohlášení: „Bůh je mrtev!“ 

Právě Nietzscheho prorocké konstato-
vání „smrti Boha“11 se v západní kultuře 
stalo významnou inspirací pro řadu křes-
ťanských teologů 20. století. Nietzsche 
zajisté nemá na mysli primárně Kristovu 
smrt na kříži, ale spíš „smrt Boha“ jako 
kulturní událost epochálního významu, 
jako přelomový stav evropské kultury 19. 
století v jeho nedozírných důsledcích. Vy-
hlašuje tedy spíše konec metafyzického 
teismu, resp. konec starého náboženství, 
a promýšlí jeho dopad na myšlení a život 
Evropanů. Vyhlíží a táže se, jak bude vypa-
dat člověk budoucnosti, který se emancipo-
val od dětinské víry v Boha jako „Vládce 
vesmíru“.

Řada křesťanských myslitelů došla 
k závěru, že věřící by na Nietzscheho pro-
vokativní myšlenky neměli odpovídat jen 
podrážděně a defenzivně. Možná je člověk 
19. a 20. století opravdu dospělý, vyrost-
lý z dětinského náboženství,12 možná by 
křesťané ze „smrti Boha“ jakožto meta-
fyzické modly či hypotézy 
měli mít radost. Možná, že 
Bůh biblické tradice dospě-
lost moderního sekulárního 
světa vítá. Možná ostatně 
není oním všemohoucím 
vládcem starého metafy-
zického theismu.13 Možná 
smí křesťan chápat Boží 
kenosis nejen jako projev 
Ježíšovy pokory, lásky, či 
poslušnosti, ale jako bytost-
nou charakteristiku Božího 
bytí. Možná je atheismus 
a sekulární humanismus moderní Evro-
py projevem zrání lidstva. Možná je lze 
chápat jako „Velký pátek dějin Evropy“,14 
jako „temnou noc duše Evropy“,15 jako 
náležitou a snad dokonce nutnou etapu na 
cestě západního člověka k dospělosti. Mož-
ná by měla křesťanská teologie pozorně 
a otevřeně naslouchat Nietzscheho kritice 
křesťanství jako náboženství resentimentu, 
Marxově kritice náboženství jako opia lidu, 
Freudově kritice náboženství jako kolektiv-
ní nutkavé neurózy, Feuerbachově kritice 
náboženství jako odcizující projekce lid-
ských ideálů atd.16

Teologie atheismu17

Například evangelický teolog Friedrich 
Gogarten (v duchu výše nastíněných myš-
lenek) sekularitu moderní Evropy vítá a po-

važuje ji za „Boží dar lidstvu“, za výsledek 
niterných impulsů židovsko-křesťanské 
tradice, za důsledné provedení protimod-
lářské a obrazoborecké teologie biblických 
proroků. Teolog a mučedník Dietrich Bon-
hoeffer hledá nenáboženskou interpretaci 
křesťanství, která bere vážně (a hodnotí 
kladně) „dospělost“ současného sekulární-
ho člověka, odmítá vycházet z pojetí Boha 
jako „metafyzické hypotézy“, hledá auten-
tickou spiritualitu „života před Bohem jako 
by bez Boha“.18

Na Bonhoefferův nedokončený teolo-
gický projekt nenáboženské interpretace 
navazuje řada dalších křesťanských mys-
litelů.19 Z hlediska zaměření tohoto člán-
ku je zřejmě nejdůležitější okruh několika 
amerických teologů, známých jakožto stou-
penci a protagonisté „teologie smrti Boha“, 
případně „radikální teologie“.20 K této ško-
le bývají řazeni G. Vahanian, W. Hamilton, 
T. Altizer a P. van Buren. 

Teolog a literát Gabriel Vahanian je au-
torem knihy Death of God: The Culture of 
our Post-Christian Era (Smrt Boha: kul-
tura naší post-křesťanské éry),21 ve které 

sleduje „smrt Boha“ jako 
kulturní jev, tedy mizení či 
absenci Boha jakožto roz-
hodující veličiny ve vědo-
mí západní kultury. Ve své 
pozdější práci Wait without 
Idols (Čekání bez model)22 
interpretuje současnou ne-
přítomnost Boha (resp. 
smrt Boha staré metafyzi-
ky a starého křesťanství) 
jako mezidobí, otevřené 
nadějnému očekávání, ale 
zároveň ohrožené obecně 

lidským sklonem k modlářství, tj. utváření 
bohů k naplňování lidských potřeb.23

Paul van Buren, autor knihy The Secu-
lar Meaning of the Gospel (Světský smy-
sl evangelia),24 sice odmítá výraz „smrt 
Boha“ (jako jazykově nesmyslný), nicmé-
ně považuje se za „křesťanského atheistu“. 
K atheismu dospěl pod vlivem fi losofi e ja-
zyka raného L. Wittgensteina, jehož pojetí 
smysluplnosti výroků uplatnil na křesťan-
ské výpovědi o Bohu. Tyto výpovědi se ne-
dají verifi kovat ani falsifi kovat, konstatuje 
van Buren, postrádají kritéria ověřitelnosti 
či vyvratitelnosti, takže jsou nesmyslné, 
smysluprázdné, nic neříkají.

Teolog William Hamilton, spoluautor 
souboru Radical Theology and the Death 
of God (Radikální teologie a smrt Boha),25 
dospěl k pozicím radikální teologie poté, co 

byl zklamán dialektickou teologií K. Bar-
tha, jejímž byl dříve stoupencem, a zejmé-
na pod vlivem četby F. M. Dostojevského, 
jehož román Bratři Karamazovi (konkrétně 
zejména postava Ivana Karamazova) jej zá-
sadním způsobem ovlivnil.26 Za rozhodu-
jící teologický impuls považuje Hamilton 
Bonhoefferovo pojetí nenáboženské inter-
pretace křesťanství, právě v této linii chce 
Hamilton pokračovat.27 Ovšem důsledně 
nenáboženská interpretace vede podle Ha-
miltona právě ke křesťanskému atheismu, 
k ježíšovskému bytí pro druhé, ovšem bez 
fi xace víry na „nebeského Vladaře“. Ha-
milton ovšem připouští, že „smrt Boha“ 
není především metafyzická teze, ale spíš 
konstatování kulturní situace, která nastala 
zhruba od 19. století v západní kultuře. Ha-
milton nevylučuje, že budoucnost přinese 
nové možnosti vztahu k Bohu, který se nyní 
zdá být mrtev. 

Thomas Altizer, autor knihy The Gospel 
of Christian Atheism (Evangelium křesťan-
ského atheismu),28 navazuje na Hegelovo 
pojetí Kristova příběhu jako rozhodujícího 
obratu v dějinách Absolutna, jako rozhodu-
jícího zlomu 
v pohybu od 
transcenden-
ce k imanen-
ci.29 V Kris-
tově vtělení, 
vrcholícím 
j eho  smr-
tí, se usku-
tečňuje Boží 
kenosis (vy-
prázdnění), 
posvátné se-
stupuje do 
profánního, Duch se stává hmotou, Bůh 
člověkem. Altizer je fascinován mystic-
kou představou sjednocení protikladů (co-
incidentia oppositorum), právě takto vy-
kládá své pojetí Boží kenosis: Bůh se stá-
vá člověkem, posvátné prostoupilo pro-
fánní.30 Velkou inspirací je Altizerovi také 
buddhismus, zejména jeho zvláštní (para-
doxní) spojení hluboké spirituality a athe-
ismu. Altizer je zároveň fascinován vize-
mi dvou „prorockých postav“ 19. století, 
fi losofa Friedricha Nietzscheho a básníka 
Williama Blakea: v jejich textech spatřu-
je defi nitivní vyhlášení smrti Boha starého 
náboženství.31 Altizerova vize je eschato-
logická, obrácená k budoucnosti, plná oče-
kávání, vyhlíží vrcholnou fázi kosmických 
a spirituálních dějin, která bude ve zname-
ní sjednocení protikladů: posvátného a pro-
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fánního, božského a lidského, duchovního 
a hmotného.

Bůh jako „bytí pro druhé“
Jak vyplývá z výše uvedeného, myslite-
lé spojovaní s teologií smrti Boha mají 
v mnohém rozdílná východiska.32 Je jim 
ovšem společné radikální odmítnutí tra-
dičního pojetí Boha a také to, že se přesto 
dále považují za křesťany, za učedníky Je-
žíše Krista. Poté, co se rozešli s tradičním 
pojetím Boha, s učením o Trojici atd., stává 
se právě Ježíš opravdovým těžištěm jejich 
teologie. Van Burenovi se stává vědecky 
ohledatelným, ověřitelným a následova-
telným vzorem pravého lidství, Hamilto-
novi příkladem bytí pro druhé a příklonu 
ke světu, Altizerovi paradoxní koincidencí 
božského a lidského.

Teologové smrti Boha tak mohou tr-
vat na tom, že nejsou prostě atheisté, že 
jsou křesťanští atheisté, a to právě proto, 
že jejich atheismus má konkrétní zakotve-
ní, referenční bod a zdroj orientace, jímž 
je právě Ježíš jakožto člověk par excel-
lence. Ježíšův příběh je pro ně uskutečně-
ním pravého lidství. Nepla-
tí (jak učila stará teologie), 
že Ježíš je „Bůh“, platí spí-
še obráceně, že „Bůh“ je Je-
žíš, to znamená, že není jiný 
Bůh, není jiná transcenden-
ce, než „bytí pro druhé“, jak 
je uskutečňoval Ježíš. Prá-
vě toto v jejich interpretaci 
znamená novozákonní věta, 
že „Bůh je láska“ (1. Janův 
4, 8). Bůh je bytí pro druhé, 
Bůh je zvláštní způsob (spo-
lu)lidskosti, zvláštní typ lid-
ského spolubytí.

Transcendentní Bůh sestoupil do ima-
nence mezilidských vztahů. V tomto smys-
lu je podle radikálních teologů atheismus 
(tedy křesťanský atheismus) důsledným do-
myšlením nejniternějších motivů a bytost-
ného směřování křesťanské víry a tradice.

Teologie smrti Boha v polovině šede-
sátých let v USA velmi rozvířila hladinu 
veřejné debaty. Referovaly o ní nejpopu-
lárnější periodika,33 pořádaly se desítky 
konferencí a veřejných disputací, vznikaly 
nesčíslné polemické a kritické články a stu-
die. Posléze došlo k jistému utišení a dnes 
není teologie smrti Boha významným prou-
dem v rámci americké teologie. Nicméně 
důležité otázky a témata, na která se tato 
teologie soustředila, nepřestávají dodnes in-
spirovat a zaměstnávat křesťanské teology 

nejen v USA, ale všude na světě. Například 
současný fi losof G. Vattimo se intenzivně 
zabývá myšlenkou kenosis jako jedním 
z ústředních motivů křesťanské tradice,34 
z domácích myslitelů zejména T. Halík 
zkoumá možnosti teologického uchopení 
a zhodnocení atheismu jakožto svého dru-
hu spirituální zkušenosti a jakožto jedné 
z dějinných podob křesťanství.35 
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God is dead! Theology of Christian Atheism
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Europe can actually be understood as a natural outcome 
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“God is dead” in Western culture and consciousness and 
that they should think through the possibility of atheistic 
Christianity, which is (as they claim) possible without any 
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the story of Jesus as an authentic example and ultimate 
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Vědecký atheismus jako příklad závislosti vědy na politice

Tomáš Bubík

V Malém slovníku církevněpolitické a náboženské terminologie (1981) se říká, že vědecký 
atheismus je pevnou součástí marxisticko–leninského názoru, zkoumá původ a podstatu 
náboženství, učí, jak náboženství překonat a ukazuje zákonitosti formování vědeckého materi-
alistického chápání světa.1 Právě tato světonázorová pozice v Československu po únoru 1948 
zásadním způsobem ovlivňovala nejen život církví, náboženských společností a jejich členů, ale 
také vědu, tedy vědecké bádání o náboženství. Současně polarizovala českou společnost jako 
celek v tom smyslu, že sama sebe chápala a prezentovala jako myšlení pokrokové, moderní, 
materialistické, proticírkevní, atheistické a především vskutku vědecké. Právě s komunistickým 
režimem je často spojována silná sekularizace a atheizace české společnosti. Do jaké míry lze 
komunismu a vědě v jeho službách přisoudit podíl na ztrátě náboženskosti české populace, 
lze jen těžko objektivně posoudit. Je však možné analyzovat ideové nástroje, pomocí nichž 
byla v té době kritika náboženství prováděna, jinak řečeno, nakolik se proměnil postoj vědy 
k náboženství na základě změny politického režimu. Čas od času se s touto dobovou rétorikou 
můžeme setkat i v dnešní době, a to nejen u generace dříve narozené. 

ý j p y p

NÁBOŽENSTVÍ 
PRISMATEM 
VĚDECKÉHO ATHEISMU

Dnes se jedná o téma spíše historické, nic-
méně věda, fi losofi e a myšlení obecně jsou 
pokusům o jejich ideologickou homogeni-
zaci vystaveny nepřetržitě od svého vzniku, 
což je nejspíš přirozené, ale je nezbytné tyto 
autoritativní pokusy dekonstruovat a kritic-
ky zhodnocovat. 

Představitelé marxismu–leninismu po-
važovali vědecký atheismus za nejvyšší 
formu atheismu, která se podstatně liší od 
tzv. starého atheismu osvícenců, který byl 
pouze verbální v tom smyslu, že kritizoval 
církevní podobu dogmatické víry. Když 
Karl Marx začal hovořit o tzv. „konci kri-
tiky náboženství“, tak tím chtěl zahájit od-
lišnou formu kritiky od té osvícenské, když
již neměla znamenat pouhé vyvracení 
„kněžských bludů“ a současně se měla li-
šit od Feuerbachova úzce antropologického 
vysvětlování podstaty náboženství jako se-
beodcizení člověka. Marx náboženství chá-
pal jako důsledek působení společenských 
sil, hlavně výrobních, ekonomických vzta-
hů, a náboženství označil za opiát, který 
zmírňuje tíhu sociální reality.2 Tím také po-
ložil nové základy vědy o společnosti, která 
se měla současně stát i novým východiskem 
pro skutečně vědecký výklad náboženství, 
jak uvádí představitel vě deckého atheismu 
80. let 20. století Ivan Hodovský.3 

Avšak mezi první poválečné propagan-
disty vědeckého atheismu v Čechách patřil 
především Arnošt Kolman, který se stal na 
počátku 60. let dokonce ředitelem Filozo-
fi ckého ústavu ČSAV. V pojednání Vědecký 
světový názor z roku 1946 napsal, že nábo-
ženství vzniklo z útlaku primitivního člově-
ka přírodou, později se především pokusilo 
legitimizovat společenský řád vládnoucí 
třídy, a současně vysvětlovalo „nepocho-
pitelné“. Postupně si však lidstvo vytvořilo 
vědu, jejímž cílem bylo zdůvodnění světo-
vého názoru.4 Jedním z důležitých úkolů, 
který měl být základem oné „vědecké“ kri-
tiky náboženství, bylo podat odpověď týka-
jící se podmínek pro jeho „odumření“, které 
jsou v prvé řadě „otázkou změn v životě lidí 
a teprve na jejich základě a v závislosti na 
nich otázkou kulturní a vzdělávací práce“,5 
jak napsala jedna z významných osobností 
české marxistické sociologie náboženství 
Erika Kadlecová. Teoretická kritika proto 
měla následovat za změnami v ekonomické 
sféře. Nicméně násilné „narovnání“ křivd 
kapitalistické společnosti v podobě revo-
luční přeměny základny nevedlo k okamži-
té smrti náboženství.

Fakt existence náboženství v socialis-
tické společnosti byl vysvětlován jednak 
jako důsledek nedostatečně provedené re-

voluční změny, a jednak tak, že společen-
ské vědomí se opožďuje za společenskou 
realitou. Tento problém měla vyřešit nejen 
protináboženská propaganda, ale součas-
ně také plošná ideologická výchova v du-
chu marxismu–leninismu, které bylo věno-
váno mnoho tun propagačních materiálů. 
Defi nitivní zánik náboženství se proto od-
sunul až do komunistické společnosti, při-
čemž socialismus je chápán jako jeho pře-
chodná fáze. Avšak někteří umírnění mar-
xisté–leninisté jako například Jiří Cvekl 
byli přesvědčeni, že boj proti náboženství 
nemá spočívat v jeho útlaku, nýbrž ve vý-
chovně vzdělávacím charakteru.6 Výchova 
ke „správnému“ názoru se tedy stala úko-
lem stranických (komunistických) intelek-
tuálů a vědců. Špičky komunistického re-
žimu sice argumentovaly, že lidově demo-
kratické zřízení prostřednictvím Ústavy 
zaručuje plnou svobodu svědomí a nábo-
ženského projevu, nicméně „komunistická 
strana Československa po svém XI. sjezdu 
[r. 1958] vystoupila se zvýšenými požadav-
ky v rozvíjení vědeckoatheistické výcho-
vy pracujících jakožto neoddělitelné sou-
části boje za dovršení kulturní revoluce“,7 
ve smyslu defi nitivního odstranění antago-
nistických sil. 
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Komunistická strana a teoretikové vě-
deckého atheismu často jen naoko prokla-
movali, že nepoužívají k propagaci svého 
názoru násilí či zesměšňování církví, jak to 
dělali například buržoazní volnomyšlenká-
ři, u nás reprezentovaní především Volnou 
myšlenkou.8 Již po vzniku Českosloven-
ska se její levicový proud postupně začal 
transformovat v marxistickou platformu 
Svaz proletářských bezvěrců (1927–1934). 
S nástupem komunistického režimu v Čes-
koslovensku byl tedy zahájen dlouhotrvají-
cí protináboženský a zejména proticírkevní 
boj, který přejímal mechanismy a ideolo-
gické nadšení nejen ze Sovětského svazu, 
ale i z domácí meziválečné dílny, ve které 
se často angažovali také významné osob-
nosti politiky, vědy a kulturního života. Pa-
třil mezi ně i zakladatel české religionistiky 
(tehdy srovnávací vědy náboženské) a pro-
fesor University Karlovy Otakar Pertold. 

V souvislosti s rozsáhlými reformami 
(čistkami) československého školství po 
únoru 1948 byla srovnávací věda nábo-
ženská jako buržoazní disciplína admi-
nistrativně zrušena, nicméně fakticky se 
ocitla ve svazku s historií a pak etnografi í, 
a to především díky setrvání jejího prvore-
publikového strůjce Pertolda na UK, který 
i přes institucionálně personální zemětře-
sení akademicky přežil. V roce 1951 byl 
pověřen na své domovské Filosofi cké fa-
kultě vedením katedry národopisu a dějin 
náboženství. Soudě podle katedrou vypi-
sovaných přednášek v roce 1954 se pro-
blematika náboženství stala zcela 
okrajovou záležitostí.9 Díky dobo-
vému eskamotérství Pertold v témže 
roce opětovně obhajuje disertační 
práci, díky níž získává politickou 
profesuru, kterou již řádně nabyl 
před 20 lety. V roce 1956 na základě 
předložené práce Pověra a pověr-
čivost tedy získává po sovětském 
vzoru titul doktora historických 
věd.10 Jak v této práci, tak i v knize 
Co je náboženství?, publikované ve 
stejném roce, je Pertoldův příklon 
k „rudému“ myšlení zcela zřejmý. 
Například píše, že „tam, kde [se] 
ofi ciální náboženství spojuje s vy-
kořisťovatelskou třídou a podporuje 
útlak lidu, vznikají vhodné podmín-
ky k vzniku degenerativních forem nábo-
ženství, nezávislých na třídě utlačovatelů 
a někdy přímo namířených proti nim“.11 
Z té se pak vytvářejí všechny ideologie 
tvořící nadstavbu hospodářské základny. 
Prvotní náboženství dokonce považuje za 

přímý výtvor hospodářského života člově-
ka prvobytné společnosti a hospodářskou 
základnu, kterou si člověk vytváří prací, za 
podstatu lidského bytí a trvání.12 Materiální 
základnu chápal jako hlavní příčinu vzniku 
náboženství. Frekventovaně používá ideo-
logicky správnou terminologii a dokonce 
používá Engelsovu formulaci, že nábožen-
ství je „fantastické zrcadlení“13 přírodního 
nebo společenského dění v myšlení lidí.14 
V tomto duchu si Pertold vychovával i své 
žáky a blízké spolupracovníky jako napří-
klad Otakara Nahodila,15 který po Pertoldo-
vě odchodu na odpočinek vedl jeho kated-
ru. Nahodil byl také pod výrazným vlivem 
sovětské etnografi e. Sám se považoval za 
přímého Pertoldova žáka, ale také proso-
větsky orientovaného badatele. Zabýval se 
především původem náboženství, totemis-
mem a matriarchálními projevy nábožen-
ství. Dokonce se pokusil formulovat vlastní 
koncepci mateřských kultů.16

Poznatky akademiků samozřejmě ne-
měly zůstat uzavřeny jen v univerzitních 
pracovnách, ale mít vliv na plošnou ideo-
logizaci. Tuto skutečnost dokládá například 
cyklus přednášek v rámci 25. Rozhlasové 
univerzity pod názvem Náboženství v životě 
jednotlivce a společnosti, které byly vysí-
lány Československým rozhlasem od září 
1959 do ledna 1960. Přednášky vyšly o rok 
později také v knižní podobě a jejich ruko-
pisný materiál zpracoval Ivo Budil. Auto-
ry jednotlivých přednášek byli například 
Otakar Pertold, Otakar Nahodil, Robert 

Kalivoda, Milan Machovec, Ivan Sviták, 
Jaroslav Engst, Antonín Robek, L. J. Kru-
šina Černý, Zdeněk Lahulek–Faltys a další, 
tedy tehdejší intelektuální, ideologicky čis-
tá, režimem prověřená a podporovaná elita. 
Jednalo se o tehdejší výkvět akademického 

prostředí, který byl více či méně politicky 
i ideologicky konformní. 

Společným cílem těchto přednášek bylo 
ukázat, jak se tehdejší vědecký názor, vy-
cházející z poznatků přírodních a společen-
ských věd moderní doby, příčí náboženské-
mu světovému názoru. Dalším z cílů bylo 
zahájit celospolečenskou diskuzi o význa-
mu pokrokového přístupu ke světu, o pro-
blémech, které souvisí s novým ideovým 
směřováním socialistické společnosti. Tato 
diskuze měla rovněž ukázat připravenost 
a schopnost marxistické vědy, která dove-
de relevantně zhodnotit celospolečenskou 
škodlivost náboženského přesvědčení. Ná-
boženství je podle ní jevem nejen protirozu-
movým, ale současně i protivědeckým. 

Hlavním předmětem kritického bádá-
ní vědeckého atheismu bylo z politických 
i historických důvodů samozřejmě křesťan-
ství. Pozitivního hodnocení se dostávalo 
pouze některým aktérům české reformace 
jako např. Táboritům, Husovi či Želivské-
mu, husitskému hnutí, a to z toho důvodu, 
že je oceňováno nikoli jejich náboženské 
úsilí, ale snaha o sociální přeměnu společ-
nosti. Protože naši kulturní oblast ovlivnilo 
zejména křesťanství, tak se mělo za to, že 
vlastně není smysluplné zaměřovat kritiku 
náboženství na ostatní náboženské tradi-
ce. I ekonomizace vědeckého bádání byla 
jedním z dalších podnětů, které přejal vě-
deckých atheismus z odkazu pozitivisticky 
orientované vědy. 

Středobodem pozornosti vědecké kriti-
ky náboženství bylo tzv. centrum 
přežívajícího středověku, za kte-
ré byl považován Vatikán, údajně 
oddaně sloužící Severoatlantické 
alianci (NATO). Toto vojenské 
uskupení mělo chránit nejen hos-
podářskou moc kapitalistickou, ale 
také církevní moc. Existovalo také 
silné přesvědčení, že kapitalistický 
svět se údajně snažil proniknout 
prostřednictvím katolické církve 
do socialistických zemí a omezit či 
dokonce obrátit jejich vývoj zpět. 
Například Janem XXIII. připravo-
vaný vatikánský koncil byl v 60. 
letech 20. století interpretován 
jako úsilí církve o posílení a sjed-
nocení náboženských organizací 

v boji proti socialistickému světu a mezi-
národnímu dělnickému hnutí. Za hlavní cíl 
koncilu bylo dokonce považováno stanove-
ní strategie protikomunistického boje. 

Nicméně již na počátku 60. letech do-
chází k jistému ochlazení budovatelské eu-

V edici „Na pomoc pracovníkům v oblasti státní církevní 
politiky“ vydal Sekretariát pro věci církevní ministerstva 
kultury České socialistické republiky desítky knih.

Tento článek prošel recenzním řízením.
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forie, zmírňování represí, uvažování o al-
ternativách a v neposlední řadě i ke smířli-
vějšímu zhodnocování náboženství, respek-
tive křesťanství. Dokonce i někteří norma-
lizační fi losofové hodnotili 50. a 60. léta 
podobně. V 50. letech tedy bylo k problé-
mu náboženství přistupováno dogmaticky, 
kdežto v 60. letech četní bojovníci proti 
náboženství začali být k němu tolerantněj-
ší a údajně v politické oblasti dokonce po-
skytli politickou podporu odstředivým sna-
hám jednotlivých církví.17 Tato změna po-
stoje se stala ve skutečnosti cestou k dialo-
gu zejména mezi katolickou církví a mar-
xismem, který byl o 15 let dříve považo-
ván za nemyslitelný. Modernizace katoli-
cismu a na druhé straně snahy o návrat ke 
klasickému marxismu umožnily nové po-
hledy na obou stranách. Jedním z hlavních 
společných cílů byla především kritika zá-
padní společnosti. Katolická církev přechá-
zela ke kritice liberalismu, kdežto marxis-
té ke kritice západního industriálního im-
perialismu. Právě tato respektující a tvůr-
čí otevřenost se stala v následující dekádě 
terčem ostré kritiky z pozice tzv. normali-
začního marxismu–leninismu. 

O částečné změně atmosféry a postojů 
ve společnosti, i když nutno říci, že nikoli 
v obecném měřítku, vypovídají fi losofi cké 
práce, které vznikly ke konci 60. let. Ter-
mín „dialog“ se stává paradigmatickým jak 
na straně katolické teologie, tak i tehdejší 
marxisticky orientované fi losofi e.18 Dia-
logická pozice, sic s kritickým podtónem, 
se začala projevovat už v polovině 60. let 
u Pelušky Bendlové (1931), Vítězslava 
Gardavského (1923–1978) a Milana Ma-
chovce (1925–2003). Všichni tři v té době 
stáli na pozici klasického marxismu. Po-
jednání Gardavského Bůh není zcela mrtev 
(1967) je nepochybně možné označit za 
jednu z nejpozoruhodnějších českých fi lo-
sofi ckých prací o náboženství vůbec. Druhá 
vynikající práce vyšla o několik let později 
(1972) z politických důvodů v Německu 
pod názvem Jesus für Atheisten (česky 
vyšla až o mnoho let později pod názvem 
Ježíš pro moderního člověka, 1990) a jejím 
autorem je Milan Machovec. Jedná se tedy 
o snahy nově promyslet a zhodnotit význam 
křesťanství pro moderní společnost, myš-
leno komunistickou, a především o pokus 
dospět prostřednictvím hlubšího pochopení 
křesťanství k sebepochopení marxismu. 

Již o několik let později, tedy v období 
tzv. normalizace, je druhá polovina 60. let 
hodnocena jako období jistého defétismu 
ve vztahu k náboženství a církvím. Naopak 

70. léta měla opětovně navázat na „ideovou 
sílu marxisticko–leninského dědictví“19. 
V souvislosti s výrazným zintenzivněním 
atheistické výchovy obyvatelstva se pova-
žovalo za nezbytné posílení „vědeckoateis-
tické fronty na akademické půdě zřízením 
teoreticky fundovaného a ideově nosného 
pracoviště“, které by se zabývalo základ-
ním výzkumem problémů vztahujících se 
k atheismu a kritice náboženství.20 Tomu-
to účelu mělo sloužit především pracoviš-
tě při Socialistické akademii věd, jehož cí-
lem byla soustavná a systematická protiná-
boženská propaganda a především řešení 
otázek vědeckého řízení procesu překoná-
vání náboženství. Z těchto důvodů k 1. led-
nu 1972 také vznikl Ústav vědeckého ateis-
mu v Brně, a to díky reorganizaci původní-
ho Kabinetu pro fi losofi i ČSAV (založený 
v roce 1969). Prvním ředitelem tohoto ústa-
vu se stal Jiří Loukotka (1925–1981). Jeden 
z důvodů, proč byl tento ústav umístěn do 
Brna, souvisel s tím, že oblast jihovýchod-
ní Moravy byla nejvíce religiózní a lidové 
zvyklosti a folklór si tam dosud uchováva-
ly svou specifi ckou váhu. Zdá se, že právě 
proto měla hlavní činnost osvětové výcho-
vy směřovat do této oblasti.21 Tento ústav 
se měl postupně stát jakýmsi koordináto-
rem badatelské práce v oblasti vědecké-
ho atheismu v celém Československu, při-
čemž dlouhodobější perspektivy vědecké 
práce se koordinovaly ve spolupráci s ob-
dobným pracovištěm na Slovensku. Jednalo 
se o bratislavský Ústav vedeckého atheismu 
při Slovenské akademii věd. SAV pro po-
třeby svých odborníků v letech 1972–1989 
také vydávala časopis Atheismus: časopis 
pre otázky vedeckého atheismu. Pracovní-
ci brněnského ústavu nejčastěji publikovali 
právě v tomto časopise a v Horizontu, kte-
ré bylo nakladatelstvím Socialistické aka-
demie věd. Kromě těchto dvou pracovišť 
ČSAV a SAV se na šíření a rozvoji vědec-
ko–atheistické teorie a výchovy podílely 
také katedry a oddělení vědeckého atheis-
mu na vysokých školách v Praze, Bratisla-
vě a Prešově.22 Od počátku 80. let přibližně 
do jejich poloviny se výzkum brněnského 
ústavu soustředil především na čtyři okru-
hy problémů: 1. studium procesu sekulari-
zace, 2. kritiku náboženské ideologie včet-
ně analýzy soudobých nábožensko–fi loso-
fi ckých názorů, 3. problém boje s antikle-
rikálním antikomunismem, 4. rozvíjení te-
orie vědeckého atheismu, vědeckoatheis-
tické výchovy a propagandy.23 Na počátku 
90. let se tento ústav postupně transformo-
val ve standardní religionistické pracoviš-

tě, které v současné době nese název Ústav 
religionistiky. Původní ústav při ČSAV byl 
tedy zrušen a zřízen ústav nový pod názvem 
Ústav etiky a religionistiky (později jen re-
ligionistiky), který je součástí Masarykovy 
univerzity. Během 20 let své nové existen-
ce se ústav personálně zásadně proměnil.

Smysluplnost intenzivní vědeckoatheis-
tické výchovy v 80. letech 20. století byla 
umocněna především oživením katolicis-
mu, což bylo způsobeno také zvolením 
Poláka Karola Wojtyły papežem. Na jeho 
otevřený antikomunismus a politické udá-
losti v tehdejším Polsku teoretikové vědec-
kého atheismu nahlíželi s obavami, a proto 
se také aktivity katolické církve opět staly 
dominujícím předmětem vědeckého i ide-
ologického zájmu. Obavy se týkaly zvláště 
úsilí katolické církve o evangelizaci Ev-
ropy a politizující činnost církví, zejména 
aktivizace tzv. politického klerikalismu. 
Křesťanství začalo být opět vnímáno nejen 
jako ideologický, ale i význačný politický 
souputník, údajně propagující zájmy zá-
padních mocností.

Výše uváděné poznatky ukazují, že ide-
ologizace a politizace vědy je prostě pro-
blém, který se nedá jednou provždy vyře-
šit. Politika trvale usiluje o průniky do této 
oblasti. Od věd humanitních se samozřej-
mě neočekává jejich ekonomická, ale ideo-
logická fi nalita. Posledním určením vědec-
kých poznatků má být tedy obhajoba státem 
deklarovaných hodnot, ať už jde o jakýko-
li režim. V době komunistického režimu se 
jednalo o ideologickou výchovu v duchu 
marxismu–leninismu a teoretickou kritiku 
náboženství, které jí stálo v cestě. V době 
demokracie zase o propagování plurality 
jako jediné smysluplné hodnoty. Z toho je 
zřejmé, že potenciál vědy může být využí-
ván nejen k objektivnímu popisu zkouma-
né reality, který je nakonec vždy jen „zbož-
ným“ přáním, ale také k přiznané nebo nao-

     Dokončení článku, poznámky a medai-
lon autora na další straně v rámečku.

Religion Through the Prism of Scientifi c Atheism
Generally, the situation of science in the period of soci-
alistic era in former Czechoslovakia was extremely diff-
icult because of ideological dependency on the philoso-
phy of Marxism-Leninism and the explicit interference 
of the state politics in scientifi c research. This philoso-
phical worldview formulated also its own theory of re-
ligion called scientifi c atheism. Its main task was an ex-
plicit critique of religions, atheistic and materialistic pro-
paganda and it opened the struggle against churches and 
religious communities. The article analyzes the specifi c 
interests and concerns of its representatives, the phases 
of institutionalization of scientifi c atheism into academic 
and university structures and especially the ideological 
forms of scientifi c approach to religion and also the con-
sequences of collaboration between science and politics.

Tento článek prošel recenzním řízením.
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V Čechách se hnutí tzv. volných myslitelů 
formovalo od roku 1904, nejprve ve spolku 
Augustin Smetana a později v české části 
mezinárodní organizace občanů bez vyzná-
ní Volná myšlenka. Roku 1907 se Praha 
stala hostitelkou mezinárodního kongresu 
této organizace.

Volná myšlenka se nikdy nestala ideo-
vě zcela jednotnou organizací. I v českém 
prostředí zahrnula řadu proudů i značně 
rozdílných osobností (F. Krejčí, F. Loskot, 
O. Kunstovný aj.). Pro některé své členy 
se stala branou do řad radikální levice, 
k radikálnímu nacionalismu i atheismu, 
jiným otvírala možnosti jisté nekonfesní 
náboženskosti. V českém prostředí se její 
program promítal do činnosti řady perio-

dik, jako byly Volná myšlenka, Havlíček, 
Volná škola aj.3 

V tomto textu chci naznačit vývoj po-
měru, který si mezi válkami ve 20. století 
k Volné myšlence vytvářelo vedení Círk-
ve československé (husitské). Tato církev 
vznikla 8. ledna 1920 z radikálního křídla 
Jednoty katolického duchovenstva česko-
slovenského a rozvíjela některé motivy je-
jího radikálně modernistického a církevně 
obnovného programu.4

Farský a Volná myšlenka
První patriarcha CČS(H) dr. Karel Farský 
(1880-1927) v letech 1920-27 zaujímal 
k Volné myšlence převážně kladné postoje. 
Farského snaha o budování církve a hledá-
ní jejích možných politických a ideových 

spojenců v české společnosti jej i některé 
jemu blízké spolupracovníky (F. Prášek) 
vedla ke snaze spojit členy CČS(H) i Volné 
myšlenky do jedné fronty vůči společnému 
„nepříteli“, římskokatolické církvi a Římu.5 
Patriarcha vážně zvažoval i evropský a svě-
tový dosah působení této organizace. Viděl 
ji jako jednu z možných platforem pro širší 
zviditelnění jím budované církve.6 

Již v roce 1919 vnímal Farský nově 
vznikající radikálně modernistický církev-
ní útvar jako společenství směřující ke svo-
bodnému křesťanství.7 Farského otevře-
nost vůči Volné myšlence můžeme pocho-
pit z několika jeho projevů a textů pronese-
ných i vydaných v prvních letech po vzni-
ku CČS(H). Cenným dokladem jeho názo-
rového souznění s Volnou myšlenkou v po-

Sblížení nové církve s Volnou myšlenkou netrvalo dlouho

Jaroslav Hrdlička

Volná myšlenka si zaslouží badatelskou pozornost1 církevních historiků již proto, že svou 
činností vyvolávala řadu odezev v církvích. Odmítavých v římskokatolické či tradičně evan-
gelické, zprvu přejných a později odmítavých v Církvi československé (husitské).2

y

J l H dličk

O VOLNÉ MYŠLENCE 
A CČS(H)

pak kamufl ované propagaci či naopak břit-
ké kritice předmětu zkoumání (v tomto pří-
padě náboženství). Vědecký atheismus je 
tedy dobovým příkladem totální – politic-
ké, ekonomické a ideologické – závislosti 
vědy na politických institucích. 



Poznámky
 1 Autorem je Pavel Černý.
 2 Doslovné vyjádřené teze o náboženství jako opiu lidu 

či o tom, že je výrazem i protestem proti skutečné bídě 
a kritika náboženství je předpokladem veškeré kritiky 
byly formulovány Marxem v Úvodu ke kritice Hegelovy 
fi lozofi e práva (Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphi-
losophie. Einleitung) publikováno v Deutsch–Franzö-
sische Jahrbücher, Paříž 1844. Marx však v tomto textu 
nesledoval kritiku náboženství, ale problémy související 
s revoluční přeměnou společnosti. Tyto otázky dále roz-
víjel ve spolupráci s B. Engelsem ve Svatá rodina neboli 
Kritika kritické kritiky (Die heilige Familie oder Kritik 
der kritischen Kritik). Literarische Anstalt, Frankfurt 
nad Mohanem 1845.

 3 HODOVSKÝ, I., Co znamená pojem konce kritiky 
náboženství v díle K. Marxe?“, in: Filozofi cký časopis 
4/1982, s. 662.

 4 KOLMAN, A., Vědecký světový názor, ÚV KSČ v Pra-
ze, 1946, s. 4–6..

 5 KADLECOVÁ, E., Úvod, in: Bozi a lidé, NPL, 1966, 
s. 6.

 6 CVEKL, J., Vědecký atheismus, in: Bozi a lidé, NPL, 
1966, s. 421.

 7 Kapitoly z dějin náboženství, Naše vojsko, Praha 1960, 
s. 7. 

 8 Volná myšlenka jako organizace vznikla roku 1880 
v Bruselu a hlavními idejemi, které šíří, jsou myšlenka 
svobody svědomí a myšlení. Jsou pro ni typické silně 
antiklerikální postoje. Praktickými cíli mělo být pro-
sazování odluky církve od státu, odcírkevnění politi-
ky, sekularizace školského systému apod. V roce 1906 
vznikla i česká sekce Volné myšlenky, která byla od té 
doby několikrát z politických důvodů rozpuštěna. Za 
její vrcholné období je považováno meziválečné obdo-
bí, kdy však také došlo z ideových důvodů k jejímu roz-
dělení. (Srv. KUDLÁČ, A., Příběh(y) Volné myšlenky, 
Praha 2005).

 9 V tomto roce vypisuje Pertold přednášky Indické reálie; 
Dějiny Indie, doba stará a střední.

 10 O dva roky později Pertold odchází na odpočinek, při-
čemž ještě rok před smrtí, mu byl k výročí jeho osm-
desátých narozenin udělen Řád práce.

 11 PERTOLD, O., Pověra a pověrčivost, Nakladatelství 
ČSAV, Praha 1956, s. 19. 

 12 Tamtéž, s. 7.
 13 Podle Ivana Hodovského tuto Engelsovu charakteristiku 

náboženství předjímal už Marx v „Co znamená pojem 
konce kritiky náboženství v díle K. Marxe?“, in: Filo-
zofi cký časopis 4/1982, s. 658–663. 

 14 Tamtéž, s. 94. 
 15 Otakar Nahodil (1923–1995) patřil v 50.–60. letech 

k čelním představitelům prosovětsky orientované et-
nografi e a zaměřoval se především na studium kav-
kazských a sibiřských národů a v této souvislosti také 
otázkou původu náboženství. Byl také zakladatelem 
časopisu Československá etnografi e (1953–1962). Po 

roce 1968 emigroval do Německé spolkové republiky, 
kde se zaměřoval především na kulturologii a působil 
jako profesor Univerzity ve Freiburgu.

 16 NAHODIL, O., Původ náboženství, Praha 1961.
 17 HRZAL, L., NETOPILÍK, J., K analýze vývoje české 

fi lozofi e po roce 1945, in: Filosofi cký časopis 5/1974, 
s. 726.

 18 V dubnu roku 1967 dokonce došlo k setkání představi-
telů marxistické fi losofi e a křesťanské teologie a fi loso-
fi e usilujících o dialog v Mariánských Lázních v rám-
ci tzv. Pavlovy společnosti (Paulu–Gesellschaft). 

 19 SEKOT, A., Deset let Ústavu vědeckého atheismu 
ČSAV, in: Filosofi cký časopis, 4/1982, s. 673–687.

 20 Tamtéž, s. 673.
 21 LOUKOTKA, J., Příspěvek k otázce církevně nábo-

ženských a socialistických společenských tradic, in: 
Filosofi cký časopis 6/1962, s. 899.

 22 HODOVSKÝ, I., K otázce formování vědeckoateistic-
kého přesvědčení v podmínkách rozvinutého socialis-
mu, in: Filozofi cký časopis 4/1982, s. 539–540.

 23 ZOUHAR, J., Ideová diskuse k problematice a úrovni 
vědeckého atheismu v ČSSR, in: Filosofi cký časopis 
2/ 1985, s. 306.

Tomáš Bubík, Ph. D. (*1967) působí jako odborný 
asistent na katedře religionistiky a fi lozofi e Filozofi cké 
fakulty Univerzity Pardubice. Zabývá se fi lozofi í nábo-
ženství, dějinami a metodologií religionistiky.  

Dokončení z předchozích stran.

Tento článek prošel recenzním řízením.
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hledech na 
české ději-
ny je jeho 
málo zná-
mý text Zá-
pas o svo-
bodu  du -
cha v Círk-
vi  česko-
s l o v e n -
ské (1920). 
Zde Far-
ský zhod-
notil české 
dějiny jako 

proces zápasu s Římem.8 I když byl tento 
text nesen vůlí po dialogu se srbským pra-
voslavím, Farského do značné míry i naci-
onalisticky podbarvené odmítnutí Říma vy-
kazuje jisté souznění s Volnou myšlenkou.

Zajímavým je i projev K. Farského na 
1. sjezdu CČS(H) 9. - 10. června 1920. 
Zde vyslovil některé své názory o Bohu, 
Trojici i svátostech, jež se promítly poz-
ději do textů jeho Československého kate-
chismu i spisku o svátostech, který se stal 
součástí několika vydání Farského zpěv-
níku CČS.9

Stručněji, ale v podobném duchu jako 
Farského text Zápas o svobodu ducha 
v Církvi československé je neseno provo-
lání K. Farského a Emila Dlouhého Po-
korného Všem příslušníkům a veškerým 
náboženským obcím CČS v Čechách. Je 
ze srpna 1921 a uveřejněno bylo v Úředním 
věstníku CČS. I ono je neseno odmítnutím 
dobové římskokatolické církve.10

Především z Farského názorové díl-
ny vyšel a k ukončení dialogu CČS(H) se 
srbským pravoslavím přispěl útlý Česko-
slovenský katechismus, který byl Farského 
křídlem nové církve prezentován jako její 
normativní text.11

Teolog srbské strany vedoucí dialog 
s CČS(H) biskup Dositej Vasić se o Kate-
chismu po jeho prostudování vyslovil odmí-
tavě. Jeho reakci publikovalo i periodikum 
CČS(H) Český zápas.12 Na Humboldtově 
univerzitě v Berlíně u Adolfa Harnacka 
a na univerzitě v Lipsku vzdělaný biskup se 
orientoval v dobové protestantské teologii 
a ve své církvi patřil k reformám nakloně-
ným. Jeho odmítnutí katechismu vyvolalo 
u Farského i jeho křídla v CČS(H) širokou 
odezvu. Do té se promítaly i některé ideje 
Volné myšlenky.13 Odezva navázala na vý-
hrady vyslovované vůči biskupovi i srbské 
ortodoxii ve Farského křídle CČS(H) v pře-
dešlých dvou letech.14 Vydání katechismu 

přispělo k vystupňování ideového zápasu 
v CČS(H) ukončeného roku 1924 odcho-
dem Srby vysvěceného biskupa Gorazda 
M. Pavlíka z této církve. Ještě v témže 
roce varoval nejmenovaný Gorazdův pří-
znivec Farského křídlo v článku uveřej-
něném v olomouckém periodiku CČS(H) 
před budováním církve podle vzorů Vol-
né myšlenky.15 Jak uvedu dále, podobné 
argumenty vůči Volné myšlence vyslovil 
o několik let později i roku 1925 z pravo-
slavné církve do CČS(H) přestoupivší dr. 
František Kovář.

Uvedené Farského publikační i ideo-
vé úsilí nelze oddělit od jeho snahy vřadit 
CČS(H) do ekumenických organizací svo-
bodně křesťanských církví. Vedle výrazné-
ho mnoholetého úsilí o spolupráci CČS(H) 
s Volnou myšlenkou tento patriarcha dovedl 
zástupce své církve na pražský Kongres pro 
pokrok v náboženství (4. - 8. září 1927). Ten 
se stal pokračováním předválečných světo-
vých kongresů pro svobodné křesťanství 
a náboženský pokrok konaných postupně 
v Londýně (1901), Amsterdamu (1903), 
Bostonu (1907), Berlíně (1910), Paříži 
(1913) a po první světové válce v Bostonu 
(1920) a Leidenu (1922). Pražského kon-
gresu se z Československa účastnili vedle 
CČS(H) i čeští unitáři, ale i řada význam-
ných zahraničních teologů a religionistů. 
Mezi nimi profesoři z university v Marbur-
ku Martin Rade a Rudolf Otto.16

Sám již smrtelně nemocný patriarcha 
od účasti své církve na kongresu očekával 
až příliš mnoho. Krátce před smrtí nadik-
toval článek věnovaný kongresu do perio-
dika Český zápas.17 V posledních měsících 
života stále více přeceňoval i možnosti, 
jež pro budoucí vývoj CČS(H) přinášelo 
spojenectví s Volnou myšlenkou a dalšími 
pokrokářskými organizacemi.

Za patriarchy Procházky
Z nejbližších Farského spolupracovní-
ků provedl po jeho smrti radikální kritiku 
a postupně i opravu vztahů CČS(H) k Vol-
né myšlence již výše zmíněný dr. Franti-
šek Kovář (1888-1969). Pro tohoto vzdě-
laného teologa byla publikační i přednáš-
ková produkce této organizace v napros-
té většině provázena teologickým diletan-
tismem a malou schopností otvírat české 
společnosti skutečné náboženské horizon-
ty. Podle Kováře nebyla většina publicistů 
Volné myšlenky schopna rozeznat, co je pro 
další náboženský a teologický vývoj pod-
statné. Důsledkem toho podle něho mohla 
tato organizace přispět spíše ke ztrátě cest 

k živému křesťanství ve velké části české 
společnosti.18 

Od svého vstupu do CČS(H) v roce 
1925 až po poslední léta Farského patri-
archátu a první léta patriarchátu jeho ná-
stupce G. A. Procházky (1928-1930) Ko-
vář své cíle formuloval jako učenecky ra-
dikálně modernistické. CČS(H) podle něj 
měla zcela podle programu modernistů na-
plnit dobovou kulturu náboženskými obsa-
hy, uvést tedy znovu v soulad vědu, dobo-
vou kulturu a náboženství. Kovář se nebál 
vyslovit názor, že pokud CČS(H) toto ne-
bude v české společnosti schopna vykonat, 
její význam bude „pranepatrný.“19 

Jak dokládá Kovářovo varování před 
uskutečňováním povrchně spolkového 
rozměru CČS(H), vyslovené v době oslav 
jejího desetiletého trvání (1930), teolo-
gův reformně církevní program zásadně 
přesahoval cíle, jež si dávala v české spo-
lečnosti Volná myšlenka. To Kováře ved-
lo k úsilí o revizi vztahů CČS(H) a této 
organizace.20

Přesto byl Kovář s řadou členů Volné 
myšlenky v kontaktech. Nejbližší osobností 
odtud mu byl historik dr. František Loskot. 
Kovář s ním připravoval například vydání 
českého překladu Husovy knihy De Eccle-
sia, jež se však neuskutečnilo.21 Historika 
si vážil natolik, že jej navrhl i mezi možné 
zástupce CČS(H) pro meziválečnou Huso-
vu fakultu. Loskotovu působení zde zabrá-
nila jeho smrt.22

Odstup Kováře i patriarchy Procházky 
od Volné myšlenky je třeba vnímat v kon-
textu mnoha dalších změn, k nimž ve ve-
dení i ideové profi laci CČS(H) v těchto 
letech docházelo. Kovářův vliv na patri-
archu se například promítl do účasti CČ-
S(H) v hlavním proudu oslav svatováclav-
ského milénia. Ještě v únoru 1929 Ústřední 
rada CČS(H) vyjádřila souhlas s postupem 
oslav milénia projektovaných pokrokář-
ským Svazem Národního osvobození.23 Již 
26. června 1929 došlo díky Kovářovi ke ko-
optování zástupců CČS(H) do mnohem vý-
znamnějšího Národního výboru pro oslavy 
svatováclavského tisíciletí.24 V době Far-
ského patriarchátu by tato změna nemoh-
la být uskutečněna a CČS(H) by konala 
tyto oslavy s pokrokářskými organizacemi. 

Také v prostředí Volné myšlenky lze 
po smrti K. Farského zaznamenat názoro-
vý posun vůči CČS(H). V první polovině 
třicátých let minulého století se projevuje 
nárůstem kritiky vedení CČS(H) i samotné-
ho patriarchy Procházky. Ten kritiku opě-
toval v církevních periodikách.25 

F. Kovář. 
Perokresba z roku 1950.

Tento článek prošel recenzním řízením.
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Tento článek prošel recenzním řízením.

Závěr
Nelze říci, že by K. Farský byl v letech 
1920-1927 otevřený vůči Volné myšlence 
pouze z politických příčin. Do jisté míry 
mu byla blízká i ideově, především výraz-
nou kritikou římskokatolické církve. F. Ko-
vář však posléze odmítl Farského přiblížení 
CČS(H) k Volné myšlence z radikálně mo-
dernistických reformně církevních důvodů. 
Považoval ji za organizaci, jež spíše pro-
hloubí, než vyřeší dobovou českou nábo-
ženskou krizi. Tu měla v českém prostře-
dí pomoci překonat CČS(H). Člena Vol-
né myšlenky historika F. Loskota se sna-
žil získat pro práci ve školských a naklada-
telských strukturách CČS(H), tedy ve spo-
lečenství, jež si stanovilo dle Kováře sku-
tečně obnovný církev-
ní program. I ve vztahu 
k římskokatolické církvi 
se oproti Farskému sna-
žil zaměřit CČS(H) od 
silových střetů k vzájem-
nému klidnému soužití 
obou církví. 

Pod Kovářovým vli-
vem i patriarcha Procház-
ka neviděl ve spojenec-
tví s Volnou myšlenkou 
cestu k naplnění radikál-
ně modernistického a cír-
kevně obnovného pro-
gramu CČS(H). Byl však 
více než Kovář přízniv-
cem konfrontačních střetů 
s římskokatolickou církví. Kovář sám roku 
1930 opustil na několik let tým spolupra-
covníků patriarchy.26 Jeho vliv na G. A. Pro-
cházku se obnovil až roku 1935. I na sklon-
ku první republiky vedl vedoucí osobnos-
ti CČS(H) vůči Volné myšlence k odstupu. 

Ze vzdálenosti téměř osmi desítek let 
je možno tuto Kovářovu strategii hodnotit 
jako odpovídající dobové situaci i postave-
ní, jehož v době před vypuknutím světové 
hospodářské krize i v průběhu třicátých let 
minulého století nabyla CČS(H) v české 
společnosti. Kovář pochopil, že spojit smě-
řování církve s organizací typu Volné myš-
lenky je skutečnou rezignací na celý rozsah 
radikálně modernistického a církevně ob-
novného programu nejvzdělanějších a nej-
opravdovějších zakladatelů CČS(H). Sna-
žil se, aby jeho církev usilovala svůj mo-
dernistický experiment dovršit, ne jej za-
vést na mělčiny. K tomu jí měla dopomo-
ci nikoliv konfrontace s římskokatolickým 
prostředím za pomoci Volné myšlenky, ale 
cílevědomá vědecká, pastýřská a sociální 

práce v české společnosti. Tuto Kovářovu 
strategii je možno přijmout vážně i dnes.


Poznámky
 1 I v řadách české Volné myšlenky existovaly osobnosti, 

jež zachycovaly její cíle v širších časových i prostoro-
vých horizontech (Lubomír MILDE, Mezinárodní kon-
gres volných myslitelů v Praze 1936, Praha 1936; Lu-
bomír MILDE, Zápasy a práce Volné Myšlenky, Praha 
1930). Bádání nad dějinami Volné myšlenky mělo a má 
i dnes své profesní historiky: Miroslava GOLLOVÁ, Po-
čátky české volnomyšlenkářské a bezvěrecké organizace, 
in: ČsČH, roč. 32, č. 4/ 1984; Antonín K. K. KUDLÁČ, 
Příběh(y) Volné myšlenky, Lidové noviny, Praha 2005.

 2 Tento příspěvek vznikl v rámci řešení výzkumného zámě-
ru MSM 0021620803 Církve v českých zemích a otáz-
ka nacionalismu - historické problémy, jejich překoná-
ní a výhled směrem k mnohonárodnostní a multikultur-
ní evropské společnosti.

 3 František LOSKOT - Emilu Dlouhému POKORNÉMU, 
dopis z 27.července 1910, ÚAM CČS(H), fond Emil 
Dlouhý Pokorný, sign. A IV-4, č.i.194.

 4 Ludvik NEMEC, The Czech Jednota, the Avant-garde 

of Modern Clerical Progressivism and Unionism, in: 
Proceedings of the American Philosophical Society, roč. 
112, č. 1/ 1968, Philadelphia, s. 92. 

 5 Protokol schůze DR-CČS(H) z 17. června 1922, ÚAM-
CČS(H), fond: Protokoly DR 1921-22. Schůzi předsedal 
Karel Farský; srov. též Antonín K. K. KUDLÁČ, cit. dílo 
(2005), s. 170.

 6 Karel FARSKÝ, Poznámky z let 1920-21, ÚAM CČS(H), 
neinventovaný fond Františka Kováře. 

 7 František KOVÁŘ, Zápis ze schůze Ohniska 16. červ-
na 1919, ÚAM-CČS(H), neinventovaný fond Františka 
Kováře.

 8 Karel FARSKÝ, Zápas o svobodu ducha v Církvi čes-
koslovenské, CČS, Praha 1920, s. 1.

 9 Karel FARSKÝ, Protokol pracovního sjezdu CČS 
z 9. a 10. června 1920, ÚAM CČS(H), fond 1. sjezd CČ-
S(H), s. 19 a násl.

 10 Karel FARSKÝ-Emil Dlouhý POKORNÝ, Všem přísluš-
níkům a veškerým náboženským obcím CČS v Čechách, 
in: Úřední věstník Církve československé, č. 8/ 1921, 
s. 1.

 11 Karel FARSKÝ-František KALOUS, Československý 
katechismus, A. Pelz, Příbram 1922.

 12 Biskup Dositej VASIĆ, Redakci časopisu Český zápas 
v Praze, in: Český zápas, roč. 5, č. 42/ 1922. Konstatuje, 
že katechismus se staví proti hlavním křesťanským zá-
sadám, Cyrilometodějské tradici a cílům zápasu Mistra 
Jana Husa. Katechismus hodnotí jako odraz soukromých 
názorů jeho autorů; srov. též Милутин Янич, Миссия 
Сербской Православной Церкви в Чехии и Словакии 
во главе с епископом Нишским Досифеем (Васичем) 
в 20-е и 30-е г.г. ХХ века и передача ее дел в ведение 
Русской Православной Церкви в 1946 году, Курсовое 
сочинение cтудента IV. курса Санкт-Петербургской 

Die Tschechoslowakische Hussitische Kirche (THK) 
und der Freidenkerbund
Der Freidenkerbund Böhmens existiert seit 1906. In die 
Spitze der Tschechoslowakischen Hussitischen Kirche 
wurde 1924 Patriarch ThDr. Karel Farsky (1880-1927) 
gewählt. Farskys Weg zur Freidenkerbund war nicht ganz 
direkt. Durch Zusammenarbeit (THK-Freidenkerbund) 
sollte die kirchliche, moralische und kulturelle Krise 
überwunden werden. F. Kovářs (1888-1969) Grundfrage 
das Problem der Wissenschaft und des Glaubens wurde. 
Die Idee eine neue Kirchensform (THK), die Kovář vom 
Freidenkerbund wegbrachte, echot in Jahren 1927-38.

Dr. Jaroslav Hrdlička (*1959) je odborný asistent ka-
tedry církevních dějin a práva HTF UK a spoluzakladatel 
Společnosti Vlastimila Kybala.

Patriarcha F. Kovář a ÚR CČSH na počátku padesátých let.

Духовной Академии, Санкт-Петербург 2004, s. 91 
a násl.

 13 Protokol schůze DR-CČS(H) z 7. října 1922, ÚAM-CČ-
S(H), fond: Protokoly DR 1921-22; srov. též Karel FAR-
SKÝ, Index, in: Český zápas, roč. 5, č. 42/ 1922; srov. 
též Miloslav KAŇÁK, Listy z archívu vypravují, in: 
60 let Františka Kalouse, A. Pelz, Příbram, s. 43 a násl.
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Květy na okovech
Vyextrahovat z rozsáhlého korpusu Marxo-
vých spisů jeho pojetí náboženství v nějaké 
celistvé podobě vůbec není snadné. Jednot-
livé jeho výroky bývají spíše projevem do-
bových stereotypů, či vlastních politických 
ambic než vážné analýzy. Napříč jeho tex-
ty nalezneme značné množství narážek na 
kněze či církev, které nesou jasně pejora-
tivní zabarvení. Zjevně však zde chybí kon-
krétní zacílení – kněz („páter“) či teologie 
je tu jen zástupným označením, a to mnoh-
dy skutečnosti zcela profánní.5 Stejně tak 
pokud Marx hovoří o židovství.6 Tradiční 
stereotyp, v Marxově době vztahovaný na 
Židy, je pro Marxe nástrojem k ilustraci ur-
čitého principu.7 Na některých místech do-
konce z kontextu vyplývá, že německé slo-
vo Judentum (židovství) užívá v jeho slan-
govém významu obecně jakožto označení 
pro lichvářství8 a podobné činnosti. 

Zdá se, jako by náboženství jako takové 
nebylo vlastně pro Marxe tématem; Mar-
xova fi losofi e je zaměřena především so-
ciálně a samozřejmě ekonomicky. Proto je 
mu náboženství fenoménem povýtce spo-
lečenským a jeho společenské role si vší-
má především.9 Náboženství hraje tedy roli 
„opia lidu“. Tento nejslavnější Marxův vý-
rok ale nemůžeme chápat jako (nebo pou-

Tři tváře marxistické refl exe náboženství

Jan Sušer

Karla Heinricha Marxe (1818–1883) lze jistě označit za jed-
noho z nejvlivnějších fi losofů 19. století. Přesto ale na Západě 
a stejně tak i u nás dlouhou dobu panovala a bohužel stále 
ještě panuje ona „neuvěřitelná neznalost Marxe“,1 která často 
bezmyšlenkovitě recykluje zažité stereotypy a klišé – zejména 
z dob tzv. „reálného socialismu“, – namísto toho, aby se po-
zornost obrátila ad fontes a moderní myšlení se vyrovnalo2 
s Marxovou fi losofi í v její ucelené podobě a v patřičném kon-
textu tak, jak se o to pokoušeli již myslitelé formátu T. G. Ma-
saryka či F. Peroutky.3 Oblíbený bonmot o náboženství jakožto 
opiu lidu dnes dokáže odříkat i dítě, které si ani není jisto, jak 
se Marxovo jméno správně píše. Jeho vlastní kontext však 
zůstává kdesi v mlze. Pokusíme se zde tedy předložit nástin4 
nejdůležitějších momentů Marxova pojetí náboženství a jeho 
role v dějinách, ale i – což považujeme za obzvláště důležité 
– dvou pozdějších marxistických refl exí náboženství mimo 
kontext bolševizovaných představ o marxismu.

ze jako) obvinění vznesené proti nějaké or-
ganizaci, kléru, nebo komukoli jinému tak, 
jak je dnes módní jej používat. Nábožen-
ství je tvořeno člověkem samým, nikoli na-
opak. Člověk, resp. lid si toto opium „šle-
há“ sám a dobrovolně proto, aby svou ne-
lehkou životní situaci vůbec byl s to nést. 
„Marx uvažoval pravděpodobně o drogách 
jakožto prostředcích k navozování iluzí 
a halucinací, ale zároveň i jako o tišících 
lécích – jako o utěšujícím úniku z nevlídné 
reality.“10 Náboženství vychází tedy z re-
álné lidské potřeby, protože „náboženská 
bída je jednak výrazem skutečné bídy, jed-
nak protestem proti skutečné bídě. Nábo-
ženství je povzdech utlačeného tvora, cit 
bezcitného světa, duch bezduchých pomě-
rů. Je to opium lidu.“11 Každá výhrada vůči 
náboženství se tedy ihned stáčí na společ-
nost, na lidské poměry. „Kritika nábožen-
ství je tedy v zárodku kritikou tohoto slza-
vého údolí, jemuž náboženství tvoří svato-
zář. (…) Kritika nebe se takto mění v kriti-
ku země, kritika náboženství v kritiku prá-
va, kritika teologie v kritiku politiky.“12

„Marx bojoval proti náboženství z toho 
důvodu, že je odcizené a nenaplňuje pravé 
potřeby člověka. Marxův boj s Bohem je 
ve skutečnosti bojem s modlou, která byla 
nazvána Bohem. Marx už na konci svých 

univerzitních studií napsal jako motto své 
disertace: ‘bezbožní nejsou ti, kteří pohrdají 
bohy mas, nýbrž ti, kteří mínění mas připi-
sují bohům.’ Marxův atheismus je nejvyš-
ší formou racionální mystiky.“13 Můžeme 
tedy říci, že Marxův odpor vůči nábožen-
ství pramení z jeho pojetí lidského (sebe)
odcizení a z přesvědčení, že člověk má moc 
toto odcizení překonat a rozvinout plně 
a svobodně své tvůrčí schopnosti, což je zá-
roveň jeho dějinným úkolem14. A to je pro 
Marxe i úkolem každé kritiky náboženství: 
„Kritika strhla z okovů imaginární květy, 
ne proto, aby člověk vlekl dál bezútěšné 
okovy, nezkrášlené fantazií, nýbrž aby tyto 
okovy odhodil a utrhl živý květ. Kritika ná-
boženství zbavuje člověka iluzí proto, aby 
myslil, jednal, tvořil svou skutečnost jako 
člověk, který se zbavil iluzí a přišel k ro-
zumu, aby se pohyboval kolem sebe, a tím 
kolem svého skutečného slunce. Nábožen-
ství je jen iluzorní slunce, které se točí ko-
lem člověka, dokud se člověk nepohybuje 
kolem sebe.“15

Kůl na chmelnici
Filosof, básník a spisovatel Egon Bon-
dy (1930–2007) je v rámci marxistického 
uvažování osobností poněkud neobvyklou 
a i v celosvětovém měřítku asi ne zrov-
na nejvlivnější.16 Přesto považujeme za 
vhodné na jeho dílo právě v tomto kontex-
tu upozornit, protože jeho styl myšlení ja-
koby ilustroval určitý zlom v postoji mar-
xismu k myšlení náboženskému. Nejedná 
se přitom o obyčejné hledání domnělých 
paralel mezi oběma diskurzy – jak je mů-
žeme nalézt např. na mnoha místech u Eri-
cha Fromma.17 Bondy bere theistická vý-
chodiska vážně a – i když se na poli své fi -
losofi cké refl exe snaží prokázat, že jedině 
atheisticky vybudovaná, nesubstanční fi lo-
sofi e je plně konzistentní, – hájí je18 jakož-
to legitimní cestu k fi losofi ckému poznání 
i přes nepřízeň bolševickým „ideologickým 
bojem“ ovlivněného prostředí.19

Bondy se k otázce náboženství dostává 
jakoby oklikou, přes fundamentální fi loso-
fi cké otázky. Základem Bondyho fi losofi c-
kého modelu – tzv. nesubstanční ontologie 
– je jednoduchá úvaha: nakolik je klasic-
ký fi losofi cko-teologický předpoklad (tedy 
předpoklad substančního, nehybného a vše-
mohoucího Boha) fi losofi cky relevantní? 
Bondy ze svého pohledu dochází ke zjiš-
tění, že taková představa Boha je nejenže 
neopodstatnitelná, ale i de facto překonaná 
(a to jak ve formě materie, tak ve formě 
ideje). Existenci substance posléze nahra-

MARX, 
BONDY, ŽIŽEK

Tento článek prošel recenzním řízením.
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zuje pojmem ontologická realita. „Bondy 
mluví o prázdnotě, v jejíž možnosti je je-
vit nějakou realitu, tato prázdnota ale není 
náhražkou za substanci či nějakým metafy-
sickým pojmovým skokem, jak mu je často 
vytýkáno, nýbrž je prostě ničím. (…) Neob-
sahuje v sobě ani nutnost, ani žádné vzor-
ce pro existenci věcí, ty jsou prostě v mož-
nosti existovat, a vezmeme-li, že všechny 
možné skutečnosti mají možnost existo-
vat, potom tedy všechny zákonitě existu-
jí, neboť prázdnota, jelikož není, nemůže 
v sobě podržovat nějakou esenci či něco 
pro to, co není; neboť – opět – co není, to 
prostě není.“20

Dalším logickým krokem v Bondyho 
uvažování musí být samozřejmě vysvětle-
ní vzniku oné ontologické reality. Řešení 
je prosté – realita vzniká samovznikem. 
„Samovznik je tedy položen na možnosti 
vzniknout, což neznamená, že je skutečnos-
ti řečeno: nyní vznikni, ale spíše je to tak, 
že jí prostě ve vzniku nic nebrání. Je to prá-
vě možností, nikoliv nutností. Skutečnost 
či jev prostě vznikne tak, že mu v tom nic 
nebrání. Prázdnota je této možnosti plná, 
a proto vlastně prázdnota = plnost. Tento 
zdánlivý rozpor, tato ‘instabilita’ se nazývá 
základní situací. Z povahy základní situa-
ce Bondy vyvozuje nesubstančně chápaný 
pojem ‘jev’, který je odlišný od běžného, 
substančního názvosloví: Bondy z dvojice 
podstata-jev, esence-fenomén ponechává 
jenom její druhou část, jev, přičemž první 
nahrazuje prázdnotou, tedy ji vlastně ruší. 
Jev je tak plnohodnotnou skutečností, navíc 
vychází ze základní situace, a tak se stává 
jejím světlonošem, zapaluje pochodeň exis-
tence, ale ne ve jménu něčeho ‘za’, nějaké 
substance, ale ve jménu sebe sama – tedy 
samovzniku.“21

Zásadní je v daném kontextu pak sa-
mozřejmě i Bondyho pojetí vývoje. Vývoj 
či pohyb chápe Bondy vlastně jako komu-
nikovatelnost.22 Ontologické pole23 je po-
tom (velice zjednodušeně) tím, co tuto ko-
munikovatelnost (ale i sou-bytí a vlast-
ně jedinou skutečnou smysluplnou exis-
tenci) umožňuje. „Je nanejvýš důležité 
a je nanejvýš na čase svrhnout v našem nej-
vnitřnějším vědomí modlu-fetiš boha jako 
podle zásady Zucker-und-Peitsche uvažu-
jícího a jednajícího Hauptsturmführera na-
šeho koncentračního tábora, tak jako jsme 
už kdysi přece jen dokázali svrhnout bo-
ha-fetiš, který tloukl blesky, sesílal krupo-
bití a rozhodoval nad rvačkami na poli cti 
a slávy nebo v hospodě (…)“24. „Ale slo-
va mají často tužší život než kočka a říkat 

místo bůh třeba ‘dialektika’ nebo dokonce 
‘nesubstanční ontologická realita’ nás ne-
jenom tahá za uši, ale asi to taky ani není 
přesné. Neboť v pojmech ‘ontologická re-
alita’ či ‘dialektika’ chybí čistě sémantic-
ky onen prvek čehosi živého a koneckonců 
i osobního, což jsou nepochybně momenty, 
jež univerzální skutečnost mj. také má.“25 

V takto vzniklé situaci je jedinou sku-
tečnou hodnotou ontologické pole samo 
– tedy soubytí a komunikace jednotlivin. 
Jako jednotlivci se tím pádem stáváme ab-
solutně svobodní, ale zároveň i absolutně 
zodpovědní za všechno (v nejkrajnějším 
slova smyslu), nicméně bez jakéhokoli 
nároku člověka na ono provařené „budete 
jako bohové“. Podle Bondyho je „univer-
sálním“ etikem vlastním ontologickému 
poli pojem daru. „(…) dar není ve skuteč-
nosti izolovaný jednorázový akt, ale (…) 
jde o proces obdarovávání, v kterémžto 
procesu stojí, resp. lépe řečeno: koná a po-
hybuje se, vlastně posléze celá ontologická 
skutečnost.“26

Bondy nás tedy elegantně zbavuje cyk-
lického tázání („jak může být Bůh dobrý 
a všemohoucí, když...?“) tím, že v ontolo-
gickém poli pojmy dobro a zlo (uchopeny 
bez kontextu k čemu, nebo ke komu) pro-
stě ztrácejí význam. Dobro je samozřejmě 
ztotožněno s vývojem – potažmo s Bohem 
– a v rámci výše zmíněné etiky i s dáváním, 
takže i psychologicky zůstává pojem dobra 
v našem chápání na svém místě. 

Bůh je Bondymu vývojem a zároveň 
oporou vývoje. „Opora není tu berlemi, 
jimiž si pomáháme simulovat svoji zmr-
začenost, jako by byla zdravím, ale opo-
ra je tu ona osa, kolem níž, jak koneckon-
ců dnes už bezpečně uhlídáváme, se vine 
v prstencích pohyb všeho univerza, je ten 
kůl, kolem něhož se pne vinná réva, ne-
má-li zplanět a má-li vydat dobrý plod 
a z něj víno (totéž platí pro chmel, jelikož já 
dávám přednost pivu). (…) Bůh však, kte-
rý je chápán jako symbol oné osy pohybu 
života, o níž jsem hovořil, není lidužerný, 
a dokonce nepochybně je přístupen i tak zá-
kladním lidským potřebám, jako je potřeba 
víry a naděje, či potřeba jistoty půdy pod 
nohama. Není cílem, jehož by bylo možno 
kdy dosáhnout, protože to není nevysvětli-
telný konec pohybu a není to ani nepocho-
pitelná cesta nemající konce v čase a pro-
storu (a vůbec ze všeho nejméně je ovšem 
něčím mimo svět), nýbrž je to – musíme-li 
už užít nějakého podobenství – samo jití po 
cestě, ‘cestování samo’, princip chůze pro-
stě jako takové.“27

V i d í m e 
tedy, že v Bon-
dyho uvažová-
ní máme na-
značenu po-
tenciální ces-
tu marxistické 
refl exe k reha-
bilitaci nábo-
ženství jakož-
to opory pro 
etické rozmě-
ry bytí.

Bůh na moment atheistou
Tento exkurz do fi losofi e Egona Bondy-
ho by nám mohl připadat zbytečný a pří-
liš rozsáhlý, má však v naší úvaze své pev-
né místo. Onen „etický zlom“ v přístupu 
k náboženství, který Bondy během své 
mnohaleté refl exe marxovského světoná-
zoru naznačil, není v tomto diskurzu neob-
vyklý a v současné době kulminuje v oso-
bě nad jiné módního slovinského fi losofa 
a sociologa Slavoje Žižka (*1949). Slavoj 
Žižek – fi losof asi největší měrou postmo-
derní – sám sebe rád prezentuje jako mar-
xistu či komunistu,28 ba dokonce jako le-
ninistu29 sui generis – tak spadá tedy i do 
našeho tématu.

Žižek si ve svých esejích všímá asi nej-
více křesťanství, v němž se mu zjevuje zá-
sadní etický princip – jakési přehodnocení 
etických hodnot starověku (a posléze i sou-
časnosti). „Jak se nedávno vyjádřil Boris 
Groys, Kristus je první a jediný zcela ‘ho-
tový’ Bůh v dějinách náboženství: je plně 
lidský, a tudíž jej nelze odlišit od kterého-
koli jiného obyčejného člověka (…) Kris-
tus není Bůh díky svým vnitřním ‘božským’ 
kvalitám, nýbrž proto, že je, právě jakož-
to plně lidský, Boží syn.“30 Toto je bod, 
v němž vidí Žižek jedinečnost křesťanství 
v dějinách, protože právě „z tohoto důvodu 
je vskutku křesťanským postojem ke Kris-
tově smrti nikoli melancholická láska k ze-
snulému, nýbrž nekonečná radost: mezním 
horizontem pohanské moudrosti je melan-
cholie – nakonec se všechno obrací v prach, 
takže člověk se musí naučit osvobodit sebe 
sama, odříci se touhy – a pokud vůbec kdy 
existovalo náboženství, které není melan-
cholické, pak je to křesťanství, i přes svůd-
né zdání melancholické oddanosti Kristu 
jako ztracenému předmětu. Kristova oběť 
je tudíž v radikálním slova smyslu bezvý-
znamná: není to akt směny, nýbrž nadbyteč-
né, nadměrné, neopodstatněné gesto, které 
má demonstrovat jeho lásku k nám, k pad-

Karl Marx.

Tento článek prošel recenzním řízením.
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lému lidstvu 
(…)“.31

Při otáz-
ce o původu 
a smyslu utr-
pení hledá Ži-
žek obhajobu 
Boha v jeho 
vlastním kon-
ci: „Jsme-li 
konfrontová-

ni s událostí, jakou je holocaust nebo smrt 
milionů lidí v Kongu v minulých letech, ne-
bylo by snad obscénní tvrdit, že tyto skvrny 
mají svůj hlubší smysl spočívající v tom, že 
přispívají k harmonii Celku? Existuje snad 
nějaký takový Celek, který by mohl z hle-
diska konečného účelu ospravedlnit událost 
jako je holocaust? Kristovu smrt na kříži 
je proto třeba chápat tak, že člověk by měl 
bez nejmenšího váhání rezignovat na po-
jetí Boha jako transcendentního ‘správce 
světa’, který zaručuje šťastné vyústění na-
šich činů, který je garantem teleologické-
ho vývoje – Kristova smrt na kříži je smrtí 
tohoto Boha, opakováním Jobova postoje, 
popřením tvrzení o ‘hlubším smyslu’, kte-
ré zatemňuje krutou realitu dějinných kata-
strof.“32 Kristus nadto vnáší do světa zcela 
základní etický impuls, jehož je jeho vlastní 
smrt dokonalou ilustrací. Žižek připomíná 
jeho „(…) výroky, které rozbourávají – či 
spíše prostě sublimují – kruhovou logiku 
pomsty či trestu, jenž má obnovit rovno-
váhu spravedlnosti: namísto ‘oko za oko!’ 
dostáváme ‘když tě někdo uhodí do pravé 
tváře, nastav mu i levou!’. Nejde o stupid-
ní masochismus, o ponížené přijetí vlastní-
ho pokoření, nýbrž o snahu rozbourat kru-
hovou logiku znovu ustavované rovnováhy 
spravedlnosti.“33 

Co působí u Žižka zejména pozitiv-
ním dojmem, je skutečnost, že se nesna-
ží do křesťanství (či do Marxe atd.) nutně 
vinterpretovat nějaký svůj výchozí postoj, 
ale na jeho líčení je vždy vidět, že se vel-
mi důkladně vyrovnal i s nejmodernější te-
ologickou tradicí a k jejímu stanovisku se 
snaží být objektivní.34 Jeho řeč o události 
kříže jakoby připomínala i současnou teo-
logickou trojici kenoze – extaze – pericho-
reze: „Kristova smrt není součástí věčné-
ho cyklu Božího vtělení a smrti, v němž se 
Bůh opakovaně zjevuje a zase se stahuje 
zpět do sebe, do svého ‘onoho světa’. Jak 
to vyjadřuje Hegel, to, co umírá na kříži, 
není lidské vtělení transcendentního Boha, 
nýbrž sám Bůh onoho světa. Prostřednic-
tvím Kristovy oběti sám Bůh již není na 

druhé straně, nýbrž vchází do Ducha Sva-
tého (náboženské komunity). Kdyby byl Je-
žíš Kristus prostředník mezi dvěma oddě-
lenými entitami (Bohem a lidstvem), pak 
by jeho smrt znamenala, že již neexistu-
je zprostředkování, že jsou tyto dvě entity 
opět odděleny.“35

Základní přínos Žižkova myšlení v ob-
lasti náboženství pro marxismus by tedy 
mohl spočívat v tom, že vrací náboženství 
jako celek a křesťanství zvlášť do zorného 
úhlu marxismu, a to nikoli jako protivníka 
(ve smyslu Marxově), ani jako domnělého 
kumpána na cestě fi losofi í (jako tomu bylo 
u Fromma), ale jakožto vážného partnera, 
s nímž v dialogu se musí nacházet každý fi -
losof, byť atheistický (čímž je Žižek blízký 
výše naznačenému přístupu E. Bondyho). 
Toto plné přijetí dialogu může pro atheis-
tického fi losofa být mnohem zásadnějším 
východiskem pro vlastní refl exi, jež v dneš-
ní „atheistické“ době a společnosti stále 
nemá ostré obrysy. „Přesně v tomto smys-
lu je dnešní éra snad méně ateistická než 
jakákoli éra předchozí: všichni jsme dnes 
schopni vrchovatou měrou zaujímat po-
stoje otevřené skepse, cynické nezúčast-
něnosti, využívat druhých ‘bez jakýchko-
li zábran’, porušovat veškeré etické nor-
my, uchylovat se k extrémním sexuálním 
praktikám atd., vzhledem k tomu, že se cí-
tíme v bezpečí, které vyplývá z přesvěd-
čení, že velký Druhý o tom neví. (…) pří-
pad Nielse Bohra lze uvést jako dokonalý 
příklad toho, jak fetišistické popírání víry 
funguje na ideologické rovině: překvape-
ný návštěvník, který uviděl koňskou pod-
kovu nade dveřmi Bohrova domu, řekl, že 
nevěří na pověru, že podkova přináší štěstí, 
a Bohr se na něj osopil: ‘Já na její zázrač-
nou moc také nevěřím; mám ji tady, pro-
tože mi bylo řečeno, že to funguje, i když 
tomu člověk nevěří!’“36

V plném setkání s náboženstvím tedy 
Žižek deklaruje svůj atheismus. „Monote-
ismus je předobrazem ateismu na poli ná-
boženství – jeho Bůh je už od (židovského) 
počátku mrtvý v jasném protikladu s po-
hanskými bohy, kteří vyzařují kosmickou 
životní energii. Pokud vpravdě materialis-
tickým axiomem je teze o prvotní mnohosti, 
Jedno, které tuto mnohost předchází, může 
být pouze samotná nula. Není pak divu, že 
jenom v křesťanství – jako jediném opravdu 
důsledném monoteismu – se Bůh na oka-
mžik stává ateistou.“37

Zbývá se tedy jen ptát: „Jaký je pak 
skutečný ateistický postoj?“ a Slavoj Žižek 
odpovídá: „Jistě ne ustavičný marný boj 

s teismem – ale také ne prostá lhostejnost 
k víře. To znamená, co když se má oprav-
dový ateismus v jakési negaci negace vrá-
tit k víře (zaujaté víře) s tím, že ji postulu-
je bez odvolání se na Boha – pouze ateisté 
mohou opravdu věřit, pouze pravá víra je 
vírou bez jakékoli opory v autoritě nějaké 
předpokládané fi gury ‘velkého Druhého’. 
Tyto tři pozice (teismus, negativní a pozi-
tivní ateismus) můžeme rovněž pojmout 
po způsobu kantovské triády pozitivního, 
negativního a nekonečného soudu: zatím-
co pozitivní výrok ‘věřím v Boha’ může 
být negován jako ‘nevěřím v Boha’, lze si 
také představit jistý druh ‘nekonečné’ ne-
gace, ani ne tak ‘věřím v ne-Boha’ (která 
by se blížila negativní teologii), ale spíše 
něco jako ‘nevíru’, čistou formu víry zba-
venou její substancializace – ‘nevíra’ je sta-
lé ještě forma víry (…).“38

V takovémto pozitivním atheismu 
můžeme tedy spatřovat Žižkův přínos 
i novou perspektivu v marxistické refl exi 
náboženství.


Poznámky
 1 FROMM, Erich: Obraz člověka u Marxe, L. Marek, Brno 

2004, s. 45.
 2 Samozřejmě je Marxův přínos refl ektován v akade-

mických kruzích zejména sociologických („Nutno říci, 
že část Marxovy a marxistické kritiky náboženství má 
v sobě silné racionální jádro. Sociologové mohou najít 
mnoho příkladů, kdy náboženství skutečně slouží k legi-
timování a konzervování určité podoby společnosti (…). 
Také teorie odcizení, kdy člověk slouží spíše obrazu, 
který si sám vytvořil, odpovídá tomu, co znají mnozí 
psychologové a terapeuti.“ - JANDOUREK, Jan: Úvod 
do sociologie, Portál, Praha, 2003, s. 164), nicméně 
zevrubnější analýza a uchopení Marxova díla v plném 
kontextu dosud (alespoň v českém prostředí) chybí.

 3 Jakkoli nesdílíme všechny jejich postřehy a některé in-
terpretace považujeme až za účelově politické.

 4 Předně je nutno brát ohled na to, že na takto skromném 
rozsahu není možné podniknout ani zdaleka vyčerpáva-
jící analýzu, ani se zabývat souborným dílem zde jmeno-
vaných autorů v ucelené podobě. Chceme tedy předložit 
pouze jeden z možných úhlů pohledu a zároveň i jakési 
pozvání k dalšímu studiu.

 5 Srv. např. „Na první pohled vypadá zboží jako samo-
zřejmá, triviální věc. Jeho analýza ukazuje, že je to vel-
mi zpropadená věc, plná metafyzické rafi novanosti a te-
ologické záludnosti.“ - MARX, Karl: Kapitál I, Svobo-
da, Praha, 1978, s. 85n.

 6 Viz MARX, Karl: Bruno Bauer: Schopnost dnešních židů 
a křesťanů stát se svobodnými, in: Odcizení a emanci-
pace člověka, Mladá fronta, Praha, 1967, s. 49–53.

 7 Tím není řečeno, že by Marx v tomto kontextu o židech 
jako takových nehovořil. Jen je třeba si uvědomit, že 
bychom neměli tento projev automaticky prvoplánově 
vnímat jako projev antisemitismu, nýbrž že chceme-li 
k Marxovi zůstat objektivní, měli bychom vnímat dů-
vod, proč takový obrat ve své době užil.

 8 Srov. např. české „židárna“.
 9 V tomto duchu kritizuje např. i Ludwiga Feuerbacha, 

když píše: „Feuerbach tedy nevidí, že ‘náboženské cí-
tění’ je samo společenský produkt a že abstraktní indivi-
duum, které analyzuje, přísluší určité formě společnos-
ti.“ - MARX, Karl: Teze o Feuerbachovi, in: MARX, 
Karl & ENGELS, Bedřich: O Feuerbachovi, Svoboda, 
Praha, 1983, s. 89.

 10 TURNER, Denys: Religion: Illusions and liberation, 
in: Carver, Terrell (ed.): The Cambridge Companion to 
Marx, Cambridge University Press, 2006, s. 320. 

Slavoj Žižek.

Tento článek prošel recenzním řízením.
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Volná myšlenka
Volná myšlenka České republiky - Humanistické a etické sdružení občanů bez vyznání se prezentuje na Inter-
netu na adrese http://mujweb.atlas.cz/spolecnost/volnamyslenka a časopisem Maják (poslední číslo vyšlo roku 
2002). Jako ukázku z tohoto časopisu vybíráme tři odstavce z článku „Na okraj opravdu pozoruhodné knihy“ 
šéfredaktora Majáku Ing. Zdeňka Radimského (číslo 1, březen 2002, str. 19-20):

„(...) Což platí i pro preláty v Čechách. Ti svou nenasytnou hamižnost maskují jako vodník ve Vltavě pod Vyšehradem potřeb-
ností hlídat polapené i nepolapené dušičky. Zeptejme se, zda nám katoličtí oltářníci, třebas směšný kaplánek jménem Vojtěch 
Protivínský z Rakvic na jižní Moravě, někdy v kostele vysvětlili, jaký je skutečný význam jmen „ješu“ v hebrejštině a „christos“ 
ve starověké řečtině! A poučte je, že obě tato adjektiva mají jediný, společný význam „pomazaný“. Tedy jméno „Ježíš Kristus“ 
nebo „Ježíš Christos“ můžeme do češtiny přeložit jako „Pomazánek Pomazánek“! A „Ježíšek“ znamená „Pomazáneček“!
Vysvětlil nám někdo z guruů pražského nebo olomouckého arcibiskupství, že mýtus o narození Ježíše nepatří křesťanství? Kaž-
doročně by každý z nich měl v kostelech kázat o tom, že Ježíš je orientální, staroperský Bůh světla a tepla Mithra, který se rovněž 
měl narodit z panny, ve skalním chlévě, zahříván dechem ustájených tvorů! Stejně jako Ježíš! Pan kardinál se nedávno rozčiloval, 
že Vánoce jsou prý neprávem spojovány s pohanskými oslavami slunovratu. A neřekl nikomu, že nikdo, ani on sám, neví, kdy 
se údajný Ježíš měl narodit a zda se vůbec narodil.
Údajné narození údajného Ježíše se zpočátku slavilo nikoliv v prosinci, ale z jara, v souvislosti s jarní rovnodenností. Jako dnes 
velikonoce! Což bylo přirozené, protože konec zimy a počátek jara znamenají obnovu života, narození, znovuzrození. Vzkříšení 
a „zmrtvýchvstalost!“ Konec podzimu a počátek zimy naopak spánek, ztlumení života, zmar a smrt! „Ukřižování!“ Vánoce by 
se tedy opět měly slavit v dubnu! A velikonoce v prosinci! Tyto skutečnosti jsou mnohým prelátům dobře známy, i když o nich 
v kostelech nekáží.“ 

Sdružení Volná myšlenka ve svém programu uvádí:
„Volná myšlenka České republiky je samostatnou, dobrovolnou a zájmovou organizací, otevřenou všem občanům, kteří své ná-
zory a postoje opírají o vědecké poznatky o přírodě a společnosti, poznatky, které jsou základem pro rozvoj racionálního myšlení 
a přispívají tak k celkovému společenskému pokroku.“
O historii Volné myšlenky: 
KUDLÁČ, Antonín K. K., Příběh(y) Volné myšlenky, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2005,
SUCHEVIČ, Sáva, Hnutí volné myšlenky na severu Čech, in: KAVAN, R., KOCOUREK, L. (eds.), Náboženské dějiny severních Čech, Katedra společenských věd Pedagogické fa-
kulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 1999.

Zdeněk Vojtíšek

t é m a

 11 MARX, K.: Úvod ke kritice Hegelovy fi losofi e práva, 
in: Odcizení ... s. 57.

 12 Ibid.
 13 FROMM, E.: Obraz... s. 47.
 14 V této skutečnosti bychom snadno mohli spatřit jistou 

soteriologickou, ba až eschatologickou dimenzi Mar-
xovy fi losofi e. „Marx přejímá a rozvíjí jeden z velkých 
asijsko-středomořských mýtů, totiž mýtus o výkupné 
roli Spravedlivého (‘vyvoleného’, ‘pomazaného’, ‘ne-
vinného’, ‘posla’; za našich časů proletariátu), jehož 
utrpení je povoláno k tomu, aby proměnilo ontologický 
status světa,“ praví Eliade v ELIADE, Mircea: Posvát-
né a profánní, Česká křesťanská akademie, Praha, 1994, 
s. 144. Měli bychom si však dát pozor, abychom samé-
ho Marxe v takové interpretaci poněkud neztratili ze 
zorného pole…

 15 MARX, K.: Úvod ... in: Odcizení ... s. 57. 
 16 …jakkoli si jeho dílo oblíbil např. Erich Fromm, který si 

je nechával pro vlastní potřebu překládat do angličtiny.
 17 Viz např. FROMM, Erich: Mít, nebo být?, Aurora, Pra-

ha, 2001, či FROMM, Erich: Obraz člověka u Marxe, 
L. Marek, Brno, 2004.

 18 V jednom ze svých prozaických textů dokonce hovoří 
k Bohu takto: „(…) A proto mám k tobě velmi pozitiv-
ní vztah. Udělám vše, co budu umět, abych tě ‚rehabili-
toval’, neboť, jak víš, drtivá většina lidí dnes o tobě ne-
chce ani slyšet a kdo o tobě praví, že jsi, je pokládán za 
idiota nebo nebezpečně reakční individuum. Rehabili-
tovat tě před vědci! To radši všechny Heraklovy prá-
ce! Před teology! Před prostým lidem! Před ideology 
konzumní společnosti! Vskutku jsem se radši měl dát 
na čističe stok! Ale budu to dělat. Ostudu, kterou za to 
sklidím, si házím pod postel. Jenom však si nemysli, že 
budu tvým mluvčím! Doufám, že aspoň ty chápeš ten 
rozdíl.“ - BONDY, Egon: Sklepní práce, Votobia, Olo-
mouc, 1997, s. 162.

 19 „Ostatně Útěcha se hned po vydání stala předmětem 
nejostřejších útoků tehdejších ideologických periodik. 
Tato historie patří spíše do dějin českého humoru, neboť 
jsem byl mj. obviněn z propagace náboženství atd. atd., 

což bylo korunováno usnesením Filosofi ckého ústavu 
ČSAV (v podobě interní publikace), které vydalo na 
tlustý fascikl, kde jsem byl spolu s Miroslavem Králem 
a Břetislavem Fajkusem odhalen jako původce tzv. plí-
živé kontrarevoluce z r. 1968.“ - BONDY, Egon: Útěcha 
z ontologie, DharmaGaia, Praha, 2007, s. 7.

 20 MOTAL, Jan: Etický význam nesubstanční ontologie 
Egona Bondyho [cit. 2004-11-04]. Dostupné z URL: 
http://motiv.smoula.net/bondy.htm.

 21 Ibid.
 22 „Jsoucno boží (…) není a logicky být nemůže cirkus 

nebo dokonce bleší cirkus. Všeobecná synchronní komu-
nikovatelnost, soubytnost a spoluaktivita nejsou, pokud 
z nich neuděláme ve své představě idiotský teosofi cký 
blud o předzjednané harmonii, ničím neočekávaným či 
fantastickým.“ - BONDY, E.: Sklepní práce ... s. 30.

 23 „[To,] co zde nazývám ‚ontologickým polem‘, bývalo 
v náboženstvích postulováno a formulováno jako jsoucno 
boží, jež vše ve své všudypřítomnosti a bezčasé univer-
salitě reprezentuje a zaručuje.“ - Ibid., s. 29n.

 24 BONDY, E.: Sklepní práce ... s. 32.
 25 Ibid., s. 32n.
 26 BONDY, Egon: Pár stránek, in: Filosofi cké eseje, sv. 3, 

DharmaGaia, Praha, 1994, s. 28.
 27 BONDY, E.: Sklepní práce ... s. 93.
 28 Viz např. Everybody in the World Except US Citi-

zens Should Be Allowed to Vote and Elect the Ame-
rican Government, [cit. 2009-05-02]. Dostupné 
z URL: http://www.democracynow.org/2008/3/11/
everybody_in_the_world_except_us.

 29 Např. ŽIŽEK, Slavoj & HAUSER, Michael: Humanis-
mus nestačí, FILOSOFIA–ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, Praha, 2008, 
s. 22.

 30 ŽIŽEK, Slavoj: Mluvil někdo o totalitarismu?, Tranzit, 
Praha, 2007, s. 53.

 31 Ibid.
 32 ŽIŽEK, Slavoj: Podkova nade dveřmi, Akademie vý-

tvarných umění, Praha, 2009, s. 15n.
 33 ŽIŽEK, S.: Mluvil někdo ... s. 50n.
 34 I když snad zkusmo zabrousí do sobě bližšího diskurzu, 

nezapomene zdů-
raznit, že „takový 
výklad je ovšem 
zjevně neadekvát-
ní, poněvadž tento 
čin (Kristovu oběť 
na kříži – pozn. 
JS) je třeba vylo-
žit teologickými 
pojmy, nikoli poj-
my psychologic-
kého mechanis-
mu.“ - Ibid., s. 49.

 35 ŽIŽEK, S.: Mluvil 
někdo ... s. 52.

 36 ŽIŽEK, S.: Podkova ... s. 18.
 37 ŽIŽEK, Slavoj: K materialistické teologii, in: ŽIŽEK, 

S. & HAUSER, M.: Humanismus nestačí ... s. 56.
 38 Ibid.

Marx, Bondy, Žižek
Das Verhältnis zwischen Marxismus und Religion ist in 
der Geschichte mehrmals verändert worden. Der Autor 
dieses Artikels zeigt kurz die Auffassung der Religion bei 
Marx selbst, damit er dann eine spezifi sche Wendung bei 
zwei interessanten Persönlichkeiten zeigen kann, nämlich 
Egon Bondy und Slavoj Žížek. Bei der philosophischen 
Refl exion Bondy fi ndet die Religion eine Verteidigung, 
als ein legitimes (obgleich nicht vollkommenes) Mittel 
der Erkenntnis. Wichtig ist dabei der Moment der ethi-
schen Beziehung zur Welt. Für Žižek stellt die Ethik 
den grundsätzlichsten Beitrag der Religion dar. Das gilt 
vor allen für das Christentum, an dessen Analyse zeigt 
Žižek seinen Betrachtungswinkel, und unmittelbar darauf 
kommt zur Formulierung einer positiven atheistischen 
Weltanschauung, als einer neuen Zukunftsperspektive 
des heutigen Marxismus.

Jan Sušer (*1984) studuje religionistiku a teologii na 
Husitské teologické fakultě UK v Praze. Zabývá se 
mormonismem.

Egon Bondy.

Tento článek prošel recenzním řízením.
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Rozhovor s prof. Otakarem Fundou

Zdeněk Vojtíšek

Prof. ThDr. Otakar A. Funda, Dr. Theol., (*1943) vystudoval protestantskou teologii v Praze 
a v Basileji, habilitoval se roku 1991 prací o nenáboženské, existenciální interpretaci křesťanské 
víry v německé protestantské teologii 20. století a profesorem byl jmenován roku 2003. Do června 
2009 přednášel na Pedagogické fakultě, nyní je v důchodu a jako host přednáší na Literární 
akademii, soukromé vysoké škole J. Škvoreckého, a na Filozofi cké fakultě Západočeské Uni-
verzity v Plzni.

K POZNÁNÍ HODNOTY 
ŽIVOTA NENÍ TŘEBA 
NÁBOŽENSTVÍ

Jak rozumíte slovu „atheismus“?

Atheismem v přísném slova smyslu mys-
lím nesdílení představy, že nad tímto na-
ším reálným světem existuje ještě jakýsi 
jiný, vyšší, nadpřirozený svět, řekněme 
boží svět, či Bůh a že tento Bůh mimo nás 
a nad námi může určitým mimořádným, 
zázračným způsobem zasahovat, či že za-
sahuje do tohoto našeho přirozeného světa. 
Přirozeným světem zde myslím svět, který 
vykládáme přirozeně, tedy že vykládáme 
svět ze světa, jevy z jevů, aniž bychom si 
vypomáhali nějakou náboženskou, nadpři-
rozenou veličinou. 

Jak moderní evropský atheismus 
vznikal?

Moderní evropský atheismus jako legitimní 
názorová pozice vznikal z racionálně kritic-
kého zkoumání a myšlení, které stále více 

činilo představu Boha nepravděpodobnou. 
Tento atheismus byl nejprve sdílen v inte-
lektuálních kruzích a po I. světové válce 
se stal záležitostí masovou. Ze zákopů 
I. světové války se vrátili lidé se čtyřmi vel-
mi vážnými a oprávněnými pochybnostmi 
a námitkami vůči křesťanské víře: (1) Kdy-
by byl Bůh, nemohl by dovolit či dopustit 
tolik nesmyslného utrpení. (2) Jako člověk 
vědeckého kritického myšlení nemohu sdí-
let církevní obskurní nauky a dogmata. (3) 
K tomu, abych byl slušný člověk, nepotře-
buji věřit v Boha - humanismus je možný 
bez Boha. (4) Propast mezi tím, co církve 
– zejména ta největší z nich – hlásají, a tím, 
jak jednají, činí křesťanskou víru nevěro-
hodnou. Tato poslední námitka byla u nás 
po I. světové válce silně umocněna zkuše-
ností se spojením katolicismu a státní moci 
Rakouska-Uherska. 

Není atheismus vlastně také vírou?

Myslím, že ne. Atheismus je o určité dů-
vody opřený názor na svět, na život, na 
člověka, nikoli víra. Atheista nepracuje 
s žádnou supranaturální veličinou, která by 
stála a padala toliko vírou. A pokud určité 
rozměry lidského života jsou i pro atheis-
tu otázkou víry, důvěry, jako např. láska, 
věrnost, sebezapření, pak předpokladem 
této „víry“ je zjištění, že jsou zde reální 
lidé – ne nějaký supranaturální Bůh - kteří 
tyto existenciální, nepředmětné dimenze 
lidského života vytvářejí.

V jednom období svého života jste půso-
bil jako evangelický farář. Jak jste pak 
k tomuto názoru na svět dospěl?

Hlavním důvodem mého atheismu je obec-
ně opakovaná lidská zkušenost, že jsou 
jen jedny dějiny, dějiny lidského jednání, 
a že tyto dějiny je třeba vykládat z dějin, 
z lidského jednání. Nejsou žádné důvodné 
doklady pro mínění věřících, že je nějaká 
nadpřirozená veličina, Bůh, který by do 
těchto dějin tu a tam zasahoval nadpřiro-
zenými zásahy.

Nikoli jako prokázané argumenty, ný-
brž jako osobní, leč dějinnou zkušeností 
podložené důvody svého atheismu uvedu 
tyto tři: 

1. Dějiny se svou ambivalencí, se svou 
dvojznačností, dějiny plné hrůz a nesmysl-
ného utrpení, na které není odpověď, nijak 
nenasvědčují, že by měly milostivého a las-
kavého Pána. Z otázky theodiceje, která 
se jako pochybnost víry počíná ozývat již 
v některých vrstvách hebrejské bible, se 
v Evropě rodil moderní atheismus a seku-
lární humanismus. Představa nesmyslnosti 
námi nezaviněného utrpení je lidštější, po-
chopitelnější a snesitelnější bez víry v Boha 
než představa nesmyslného utrpení kombi-
novaná s vírou ve všemohoucího Boha.

2. Dějiny nasvědčují tomu, že vše je 
dobově podmíněné, že vše, co v dějinách 
vzniká, prochází určitým vývojem, promě-
ňuje se a zaniká. To platí i o náboženstvích 
jako jevech různých lidských kultur. Dělení 
na lidmi vytvořená náboženství a na nábo-
ženství pravé (zjevené pravým Bohem) je 
z hlediska dějinného pohledu neudržitel-
né. Dějiny náboženství samých nasvěd-
čují tomu, že všechna náboženství jsou 
lidským výtvorem, fenoménem lidských 
dějin a kultury. 

Prof. Funda při autogramiádě na výstavě 
Svět knihy 15. 5. 2009. 

Foto: Zdeněk Vojtíšek.

r o z h o v o r
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3. Dějiny nám ukazují dobovou pod-
míněnost všech svých jevů i podmíněnost 
výpovědí, kterými jsou tyto jevy a dějiny 
samy tradovány. Výpovědím, které v ději-
nách zazněly, můžeme porozumět jen tehdy, 
když je analyzujeme přiměřeně jejich dobo-
vému kontextu. Odhalujeme přitom různé 
způsoby myšlení, různé řády řeči různých 
kultur a dějinných vrstev i odlišnou struk-
turu a povahu různých textových vrstev, 
které tyto výpovědi zachycují a dále tra-
dují. Jedním z těchto řádů řeči je zejména 
ve starověku mytologie. Mytologie vypo-
vídá mnoho podstatného o lidské snaze po-
rozumět světu, životu a sobě samému. Dě-
jiny nasvědčují tomu, že mytologie jiných 
náboženství např. o stvoření světa, zjevení 
božstev, vykoupení člověka či o vzkříšení 
božstev jsou přes všechny závažné dílčí od-
lišnosti a významy stejného původu a stej-
né povahy jako křesťanská mytologie. Pro-
to se domnívám, že religionista, který bez 
předpojatosti srovnává jednotlivá nábožen-
ství, se stěží může sám s nějakou nábožen-
skou pozicí identifi kovat.

Ve vaší knize „Ježíš a mýtus o Kristu“ 
vyjadřujete zajímavou myšlenku. Vaše 
nejhlubší pochybnost o křesťanské víře 
se netýká víry, že Ježíšova poprava byla 
smírčí obětí za lidské hříchy, že Ježíš 
byl Kristus, že byl syn boží či dokonce 
vtělený Bůh, že vstal z mrtvých apod. 
Nejhlubší pochybnost o křesťanské 
víře vyjadřujete otázkou, zda by Ježíš 
z Nazareta neudělal lépe, kdyby tesal 
stoly, učinil šťastnou Marii z Magdaly, 
měl s ní několik hezkých kluků, chodil 
s nimi k jezeru chytat ryby a nepobláz-
nil své současníky a později celý svět vizí 
božího království, které nikdy nenastalo 
a nikdy nenastane.

Ano, a myslím to velmi vážně. Vize koneč-
ného happy endu dějin je mesiánská křeč, 
která přivodila v dějinách mnoho utrpení 
nejen nesmyslným hrdinům, ale i utrpení 
mnohým, kteří se stali obětí těch, kteří tuto 
iluzi, když se nenaplňovala, chtěli zachrá-
nit zázrakem nebo autoritou či institucí, 
nebo se ji naopak snažili prosadit bruta-
litou blouznivců. Vykoupení je, dle mého 
mínění, iluze. Není žádné vykoupení, je 
jen střízlivé, věcné, racionálně kritické, 
odpovědné, soustavné řešení vždy nových 
problémů. Sotva jeden alespoň trochu vy-
řešíme, vyvstanou nové. Mýtus o Kristu je 
jedna z nejkrásnějších lidských iluzí. Byli 
bychom však zaslepení, kdybychom ig-
norovali jeho impozantní antropologický 

rozměr. Podmanivá a působivá moc mýtu 
o Kristu spočívá ve zvěsti, že člověka ne-
zachrání jeho vlastní dobrota a ušlechtilost, 
nýbrž setkání s odpouštějící láskou jako 
mocí nového života. Toto pojetí člověka má 
svoji působnost a svou hloubku. Někdy se 
dokonce mimořádně v osobních lidských 
vztazích prosadilo, v rovině společenské 
však zůstává nerealizovatelnou utopií.

Mýtus o Kristu poukazuje k naději, již 
nelze sevřít do pojmů, představ, dogmat, 
teorií a jistot. Lze ji jen zakusit jako moc, 
která proměňuje lidský život. Tato nadě-
je se ovšem nemusí uskutečňovat někde 
v zásvětnu a nadpřirozenu. Nejvíce mocné 
a přesvědčivé je, když se děje v lidských 
vztazích a když poponáší bolesti světa kou-
sek směrem k právu a spravedlnosti.

Víra tedy vychází z mýtu, z jednoho řádu 
řeči. Má pak smysl vést v jiném řádu řeči 
fi losofi cký spor o existenci Boha? 

Vést spor o Boha s představou, že cestou 
nábožensko-fi losofi cké argumentace lze 
přivést nevěřící k víře, považuji za nesmy-
sl. Smysluplné spory lze vést jen o roz-
dílných vědeckých teoriích, kde můžeme 
předkládat testovatelné a verifi kovatelné 
argumenty. Spory o rozdílném osobním 
mínění, založeném na našem porozumě-
ní světu a na našem prožívání světa, jsou 
bezpředmětné. 

Víra není z roviny vědeckých teorií. 
Vědecké teorie, které mohou být falsifi ko-
vány, jsou také verifi kovatelné. Názorové 
koncepce, které nelze verifi kovat, nelze vy-
dávat za teorie o jsoucnu, nýbrž jen za výraz 
našeho osobního porozumění 
světu a našemu místu v něm. 
O tomto porozumění může-
me psát básně, ale nemůžeme 
o něm vytvářet tvrzení, pro-
tože ta podléhají požadavku 
verifi kace a falsifi kace.

Trvám na rozlišování 
výpovědí z roviny vyznání 
a výpovědí z roviny tvrzení. 
Jestliže někdo řekne, že lás-
ka je nejkrásnější z lidských 
citů, je to jeho vyznání. Jest-
liže někdo řekne, že brouk 
kovařík má šest nožiček, je 
to tvrzení.

Sporu o Boha se ovšem někteří věnují 
se zaujetím. Někteří přírodovědci se na-
příklad hlásí ke kreacionismu a považují 
hypotézu Boha za prokazatelnou.

Ano, jsou takoví. Snažím se jim vážně na-
slouchat i je pochopit, ale nedaří se mi to. 
Já takové počínání označuji za „inženýr-
skou víru“. Jsou mikrobiologové či astro-
fyzikové či matematikové, kteří Pánaboha 
vidí v mikroskopu nebo v dalekohledu či 
jej odhalují v matematické rovnici. Jsem 
ale toho názoru, že sebelepším zkoumáním 
přírody nevyřešíme otázku, zda informace 
jejího utváření je zakódována v ní samé, 
nebo zda tato informace předchází přírodě 
a vstupuje do ní zvnějšku, i když shledávám 
řadu důvodů pro první odpověď. 

Teď hovoříte spíše jako agnostik.

To nikoli. Tomu bych se musel velmi ve-
hementně bránit. Nejsem agnostik, nýbrž 
jsem důvodně přesvědčený atheista. I když 
nám celistvá pravda o veškeré skutečnosti 
zůstává nedostupná (jak říká Karl Raimund 
Popper, „toliko se k ní přibližujeme“), ne-
znamená to - a to je také Popperův názor 
- že jakékoli mínění je stejně dobré. Ne-
domnívám se, že kdokoli může přijít s ja-
koukoli nepodloženou hypotézou či teorií 
a nárokovat pro ni uznání. To by např. jed-
noho dne mohl někdo přijít s teorií, že ves-
mír řídí ufoni a přírodu trollové a na naše 
námitky by nám řekl: „Tak mi dokažte, že 
to tak není.“ První ale musí dokazovat ten, 
kdo s nějakou teorií přichází.

Křesťanští myslitelé na obranu, či do-
konce na „vědecké“ dokazování křesťanské 
víry rezignují, neboť rozpoznali, že víra se 
děje v bytostném osobním oslovení křes-
ťanskou zvěstí, v němž oslovený je zvěstí 
podmaněn a sám ji vnímá jako milost, jako 

dar. A jestliže milost a jest-
liže dar, pak se k tomuto 
zázraku nelze prokutat 
žádnými intelektuálními 
postupy, žádnou fi losofi c-
kou argumentací, žádným 
přírodovědným důkazem. 
Jestliže Bůh má být vskut-
ku totaliter aliter, naprosto 
jiný, mimo souřadnice na-
šeho ontologického řádu, 
mimo souřadnice naší re-
fl exe jsoucího, pak o něm 
nelze vést fi losofi cký, či 
dokonce ontologický spor. 
K vyznání lze jen uctivě 

mlčet tak jako básníku k jeho básni. Že 
Mařenka je nejkrásnější z žen, ať si Jeníček 
zpívá - není důvod mu to vyvracet. Zatímco 
tvrzení, že Mařenka je žena, podléhá veri-
fi kaci a není předmětem vyznání.

Obálka zatím poslední 
knihy prof. Fundy.

r o z h o v o r

     Dokončení na další straně dole.
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Pokud věřící nepředkládá své vyznání 
víry v Boha jako tvrzení, nýbrž jako svou 
básnicky sdělenou existenciální výpověď, 
jako své mínění, přesvědčení a vyzná-
ní, pak není důvod s ním vést polemiku 
a jeho vyznání popírat či vyvracet, i když 
je nepovažujeme za opodstatněné a odpo-
vídající skutečnosti. Spíše je vážný důvod 
se ptát, jakou toto pochopení světa, života 
a člověka nese antropologii, jakou zakládá 
etiku, jaké společenské a politické kon-
cepty přináší.

Když jste zmínil etiku, na čem ji vy jako 
atheista zakládáte?

Na úctě před skutečností a na úctě k životu. 
Skutečností myslím především tu skuteč-
nost na nás nezávislého světa, který zde byl 
před námi a který zde bude i po nás. Sku-
tečnost vesmíru, včetně přírody na planetě 
Zemi. Ke skutečnosti ovšem patří i to po-
zitivní, co jsme my, lidé, v průběhu svých 
dějin vytvořili. Toto vše je důvodem úcty 
a respektu. Vše, co nás v životě obklopu-
je, můžeme povrchně a bezmyšlenkovitě 
míjet, či to dokonce ničit, anebo to vše 
spatříme jako nesamozřejmé, jako velikou 

hodnotu, která v nás vzbuzuje úctu a za níž 
jsme odpovědni. Nejvyšší hodnotou pak 
je hodnota života. Že život je sám o sobě 
a sám v sobě veskrze kladný, není třeba 
dokladovat argumentací odkazující k ně-
jaké jiné instanci. Proto vše, jak pověděl 
již Albert Schweitzer, co život zachovává 
a rozvíjí, je etické.

Děkuji za rozhovor.        

Poznámka
Některé části odpovědí v tomto rozhovoru jsou formulovány 
v návaznosti na pasáže knih O. A. Fundy: Znavená Evropa 
umírá (2000 a 2002), Ježíš a mýtus o Kristu (2007), Když se 
rákos chvěje nad hladinou (2009). Všechny tyto publikace 
vyšly v nakladatelství Karolinum.

Dokončení z předchozích stran.

r o z h o v o r

Pane profesore, jak rozumíte pojmu 
„atheismus“?

Odpověď je docela jasná: atheismus je 
názor, že k vysvětlení světa není třeba po-
čítat s žádnou transcendentní bytostí nebo 
silou.

Je tento názor pro vás také určitým 
programem?

Ne, nehodlám nikomu jeho náboženství 
brát. Je to svébytná, jiným přístupem ne-
nahraditelná sféra, a to tím, že poskytuje 
absolutní jistoty, útěchu a naději. To je 
zřejmě jedna z příčin potřeby, hodnoty 
a také trvalosti náboženské víry. Pečlivou 
analýzou sociologických výzkumů se zjis-
tilo, že náboženská víra dodává člověku 
pocit jistoty a zvýšené sebevědomí. Věřící 
žijí v průměru zdravěji a mají delší život. 
Příčinou je jistě určitá střídmost, méně 
stresu. V průměru jsou věřící lidé spokoje-
nější, netrpí v takovém měřítku depresemi 
a úzkostmi. I abusus alkoholu je menší. 

Rozhovor se skeptikem Jiřím Heřtem

Zdeněk Vojtíšek

Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc. (*1928) vystudoval Lékařskou 
fakultu Univerzity Karlovy v Praze a zabýval se morfologií 
a funkční adaptací pohybové soustavy v Anatomickém ústavu 
Lékařské fakulty UK v Plzni. Nyní je v důchodu. Působil také 
jako předseda Českého klubu skeptiků Sisyfos. 

Samozřejmá je vyšší stabilita rodin a s ní 
související manželská spokojenost. Ko-
nečně i sebevražednost je nižší. A o tom, 
jak obrovský význam má víra pro těžce 
nemocného a umírajícího člověka, mohou 
nejlépe vyprávět lékaři. 

Vypadá to, že být náboženský je pro člo-
věka výhodné.

Ano. Když se zamýšlíme nad tím, co je 
příčinou rozšíření a trvalosti náboženské 
víry, nesmíme zapomenout na možnost 
jejího genetického zakotvení. Je to prav-
děpodobné, protože věřícím, resp. skupině 
věřících lidí může zvyšovat evoluční zdat-
nost. Je to logická představa už proto, že 
všechny sociální projevy, tedy i spiritualita 
a religiozita, mají jak složku kulturní, tak 
i genetickou, tedy že se na nich oba druhy 
evoluce podílejí.

Spolu s některými vědci je možné říci, 
že náboženská víra mění vědomí i chová-
ní člověka v těchto směrech: podporuje po-
chopení a výklad světa; může umožňovat 

rychlou orientaci a intuitivní rozhodování 
v racionálně neřešitelných situacích; zpro-
středkovává pocit bezpečí a redukuje vní-
mání bolesti; napomáhá k vytváření společ-
ných mýtů i morálního systému, tedy auto-
rity, která posiluje vlastní skupinu a vede ke 
kooperativnímu jednání; a udržuje tradiční 
hodnoty a instituce. Všechny uvedené fak-
tory nepochybně mohly představovat evo-
luční výhodu a mohly vést jak k individu-
ální tak i skupinové selekci.

Není tedy atheismus slepou uličkou 
vývoje?

Nikoli, není. I když přijmeme hypotézu 
o genetické zakotvenosti zbožnosti, musí-
me se ovšem ptát, proč mají takovou potře-
bu jen někteří lidé a ne všichni. Kdyby to-
tiž byla evoluční výhoda zbožnosti tak vý-
znamná, byli bychom dnes podle prvoplá-
nové logiky všichni věřícími. Je ale jisté, 
že náboženské potřeby nejsou univerzál-
ní, ne všichni potřebují náboženskou víru, 
ve většině  evropských zemí je dnes tako-
vých lidí většina.

Nabízejí se pro to tři výklady. První po-
skytuje evoluční teorie. Zbožnost je totiž 
evoluční výhodou jen v některých situa-
cích, třeba v dobách napadení jiným kme-
nem, kdy pevná víra stmeluje tlupu. Jindy, 
v dobách hladomoru, je lepší bojovat indi-
viduálně za svůj život bez ohledu na bohy 
a altruismus. Druhý výklad také vychází 
z různosti situací, v nichž se člověk nachá-
zí. V různých podmínkách se totiž uplatňují 
různé geny, resp. jejich alely. Proto existuje 
tak vysoká variabilita vlastností - jedině ta 
zajistí dlouhodobou existenci druhu v mě-
nících se životních podmínkách.

Možný je i alternativní výklad. Vlohy 
jsou vrozené, ale zda se skutečně rozvinou 
a jaký vzor chování pak vznikne, závisí na 
životních osudech každého jednotlivce, ze-
jména na emočních vlivech v době puberty. 

p

NÁBOŽENSTVÍ 
NEPOTŘEBUJE 
KAŽDÝ
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Tím lze také vysvětlit, proč se zbožnost ne-
objeví u každého. Je tedy možné, že vlohy 
pro spiritualitu máme každý.

Víru nechcete nikomu brát, uznáváte 
její výhodnost, ale přece se angažujete  
ve prospěch vědeckého pohledu na svět. 
Zdá se mi, že vědu a náboženství vnímá-
te jako dvě oddělené sféry.

Ano, a nejsem sám. Ze skeptiků takto hovo-
ří především Paul Kurtz, emeritní profesor 
fi losofi e na newyorské univerzitě v Buffa-
lu, zakladatel skeptického hnutí a předseda 
Výboru pro skeptický výzkum (CSI). Podle 
jeho názoru má náboženství svou vlastní 
sféru, protože má psychologickou, nikoli 
poznávací funkci. Jeho primární funkcí je 
vyjadřovat naději, překonat nepřízeň osudu 
a zoufalství v těžkých situacích. Nábožen-
ství má i jinou hodnotu, evokativní, emo-
tivní. „Je mravní poezií, estetickou inspirací 
a dramatickým výrazem naděje a touhy,“ 
říká. Náboženství pokládá za plně kompati-
bilní s vědou. Protože však jde o jiné světy, 
trvá Kurtz na odluce náboženství nejen od 
státu, ale i od etiky a vědy.

Inspirativní je i názor evolucionisty 
Stephena J. Goulda. Věda a víra jsou podle 
něj dvě navzájem se nepřekrývající učení 
(„non overlapping magisteria“). Píše, že 
„magisterium náboženství se zajímá o otáz-
ky konečného významu, o cíl a morální 
hodnoty.“ Podle něj na hranici obou oblastí 
při tom vzniká „nádherný komplexní pro-
pletenec“. Gould obhajuje i názor, že fakt 
evoluce je plně konsistentní s vírou v Boha 
a křesťanskou doktrínou.

Toto řešení ale jistě nepřijímají všichni 
vědci. Podle mnohých z nich je mezi vě-
dou a náboženskou vírou ostrý rozpor. 
Na druhé straně v téměř všech nábo-
ženstvích světa rozpoznáváme v posled-
ní době vzestup kreacionismu, který se 
snaží, zejména v jeho nové podobě „inte-
ligentního plánu“, do vědy zasahovat. 

Ano, a náboženství spolu s tím pak razant-
ně vstupuje do veřejného prostoru. Vzestup 
kreacionismu proto někdy provázejí vel-
ké problémy - např. ve Spojených státech 
je přihlášení se k víře téměř podmínkou 
k získání veřejné funkce, s čímž mnozí 
nesouhlasí. Otázka vstupu náboženství 
do veřejné sféry je samozřejmě vysoce 
aktuální i vzhledem k vzestupu muslim-
ského fundamentalismu a ke zvýšené-
mu zájmu o duchovní život v souvislosti 
s postmodernismem.

Náboženská aktivita proto vyvolala 
reakci v atheistických a humanistických 
kruzích. Ve vědeckém tisku bylo publi-
kováno několik protináboženských knih, 
především kniha „The God Delusion“ Ri-
charda Dawkinse, proslaveného propagací 
koncepce tzv. „sobeckého genu“. Dawkins 
je dnes snad nejznámější evolucionista 
a také aktivní skeptik. Jeho kniha ve světě 
vyvolala mimořádný pozitivní i negativní 
ohlas. V Anglii se na přelomu letošního 
roku v autobusech objevily vedle nábo-
ženských reklam i plakáty s textem: „Bůh 
skoro jistě není“.

Na té kampani mi je sympatický ten 
výraz „skoro jistě“, který mi připa-
dá vědecky pokorný. Jak Dawkins 
argumentuje?

Nejde o pokoru, ale o „vědeckou korekt-
nost.“ Dawkins především odmítá takové 
postoje, jaké mají Kurtz a Gould, jako pro-
jevy neupřímného agnosticismu, ve skuteč-
nosti alibismu. Pohledy náboženství a vědy 
nelze podle jeho přesvědčení smířit a není 
pravda, že se obě oblasti nepřekrývají. 
Podle něj náboženská víra a ani její morál-
ka neleží mimo dosah vědy. Vědecky lze 
zkoumat reálné jevy, kterými nesporně jsou 
např. zmrtvýchvstání, neposkvrněné početí 
nebo nanebevstoupení. Lze také vyvrátit 
všechny argumenty pro existenci Boha. Pro 
náboženství zbývá jen minimální prostor 
v podobě představy, že na počátku všeho 
byla vyšší inteligentní bytost, resp. síla. Ale 
i tento názor lze podle Dawkinse analyzo-
vat vědecky a zpochybnit jej. Dawkins říká: 
„Přítomnost nebo nepřítomnost kreativní 
superinteligence je jednoznačně vědecká 
otázka“. Podle něj je „existence Boha vě-
decká hypotéza jako jiné“. Protože však 
nelze existenci něčeho z principu vyloučit 
(proto se také Dawkins nepokládá za sto-
procentního atheistu), navrhuje řešit tuto 
otázku z hlediska pravděpodobnostního. 
Tvrdí: „Nezáleží na tom, zda se dá či nedá 
existence Boha vyvrátit, - nedá se - ale zda 
je jeho existence pravděpodobná.“ A odpo-
vídá, že pravděpodobnost existence Boha 
je minimální. „Bůh skoro jistě neexistuje,“ 
prohlašuje.

Není ten „minimální prostor“ přece jen 
trochu větší? Za „nedotknutelnou“ sfé-
ru vlivu náboženství se někdy považuje 
i etika.

V posledních letech se prováděly četné 
studie, které ukázaly, že základní morální 
chování je nezávislé na náboženství. Ná-

Prof. Jiří Heřt.   Foto: Zdeněk Vojtíšek

boženství není morálnější než humanistic-
ká morálka a mezi ateisty a věřícími není 
významný rozdíl v úrovni jejich morálky. 
Zjistilo se také, že základní formy morál-
ky jsou společné všem národům a věřícím 
všech náboženství. Znamená to, že původ 
morálky musíme hledat jinde, a to v evo-
luci. Dokazuje to skutečnost, že základní 
prvek morálky, tedy altruismus, lze objevit 
u většiny nižších obratlovců, především 
savců a ptáků. Je to zřejmě evolučně vý-
hodné, zvyšuje to schopnost genů přejít 
do další generace. Základní prvky chová-
ní, které se tu uplatňují, jsou příbuzenská 
pomoc, reciproční chování, tedy něco za 
něco, vybudování pověsti altruistického 
a úspěšného jedince, i schopnost reklamy 
na vlastní osobu, to vše bylo vypozorováno 
v přírodě a je základem i lidské morálky. 
Na tento vrozený základ navazuje evoluce 
kulturní, tedy kodifi kace dobrých vlastnos-
tí, zákony světské i náboženské, rozumo-
vé zdůvodnění a k tomu memetické šíření 
morálních zásad. 

V českém klubu skeptiků Sisyfos se an-
gažují i křesťané. Sisyfos přitom silně 
vystupuje proti tzv. esoterice. Mezi tra-
dičním náboženstvím a alternativní eso-
terikou tedy rozlišujete.

Esoterika, pseudověda, zaměřená dnes na 
zisk, mate lidi, narušuje kritické myšlení 
a poškozuje klienty na zdraví fyzickém, 
psychickém a nakonec i fi nančně. Je něčím 
jiným než náboženská víra jako taková, 
která nemá tyto negativní rysy, ta je pro 
mnoho lidí potřebou a pro jiné neškodnou 
slabostí. Rozdíl mezi škodlivostí a prospě-
chem je výrazný. A přiznejme si: skeptiky 
sjednocuje společný cíl a společný názor 
na vědu a pseudovědu. Náboženské názory 
jsou různé právě tak jako názory politické 
a náš jednotný postoj k vědě a pseudovědě 
nijak neovlivňují. Nevšímáme si jich.



r o z h o v o r
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Ideální org 
Scientologické 
církve v Malmö
Scientologická církev otevřela v Malmö, 
v části Arlöv, dne 4. dubna první tzv. ideální 
org1 ve Švédsku. Malmö je třetím největším 
městem Švédska (má 270 tisíc obyvatel) 
a je také třetím městem po Stockholmu 
a Göteborgu, kde Scientologická církev ofi -
ciálně otevřela svoji pobočku, tzv. org.

Na švédském území působí sciento-
logie od přelomu let 1968 a 1969, kdy se 
v městě Lund začala scházet menší sku-
pina obdivovatelů Hubbarda a jeho spisu 
Dianetika.  Lund leží nedaleko švédského 
města Malmö. Odpor proti scientologii ve 
Švédsku na rozdíl od jiných zemí nebyl až 
tak prudký ani ze strany církví ani ze strany 
státních orgánů, a proto se právě ve Švéd-
sku dařilo scientologii získávat nové členy 
poměrně rychle. 

Švédsko jako jediné v Evropě zaregis-
trovalo Scientologickou církev ve všech 
třech úrovních. V listopadu 1999 prohlá-
sili švédské daňové orgány scientologii 
za neziskovou organizaci s náboženský-
mi účely a osvobodili jí od placení daní. 
V březnu 2000 byla na základě zákona 
„O rovnosti práv všech náboženství ve 
Švédsku“2 uznáno právo scientologie 
označovat se jako náboženská komunita.  
4. května 2000 švédská „Národní soudní 
rada“ ve čtyřstránkovém dokumentu uved-
la, že „Scientologická církev splňuje krité-
ria pro uznání jako náboženství“. Švédsko 
následně vzalo na vědomí, že scientologic-
ké organizace, tzv. „kostely“, získaly sta-
tus „náboženských obcí“ a obdržely právo 
oddávat své členy.3 

Tzv. orgů má Scientologická církev 
v Evropě asi 50, ale téměř žádný podle 

scientologů nesplňuje přesně podmínky, 
které stanovil zakladatel hnutí L. R. Hub-
bard (kapacitu, vybavení, počty zaměst-
nanců, jejich scientologickou kvalifi kaci 
apod). V posledních letech se proto církev 
soustředí na budování ideálních orgů, kte-
ré Hubbardova kritéria naplňují.4

Proto i otevření této pobočky bylo 
scientology v Evropě vnímáno jako vý-
znamná událost. Do Malmö se sjelo asi dva 
tisíce členů z mnoha zemí světa včetně Čes-
ké republiky. Proslovy se zaměřily převáž-
ně na historii scientologie ve Švédsku a na 
přehled jejích činností. Muslim Dr. Adly 
Abu Hajar nebo profesor náboženství Dr. 
Bertil Persson mluvili o prosazování nábo-
ženských svobod. Od zástupkyně starosty 
města zazněla pochvala za dlouholetou 
činnost protidrogového centra Narconon, 
jež působí nedaleko Malmö v městečku 
Eslöv. 

Poslední z proslovů pronesl prezi-
dent Náboženského technologického cen-
tra (RTC), nejvyšší organizace scientolo-
gického hnutí, David Miscavige. Ten také 
společně s pěti dalšími hosty a ředitelkou 
zdejší organizace slavnostně přestřihl pás-
ku nového centra. Činnost ideálního orgu, 
fungování budovy (s plochou více než 
5 300 m2) a obhospodařování parku bude 
zajišťovat asi 150 scientologů. Budova je 
postavena s použitím oceli, dřeva a skla. 
Její prohlídka trvala téměř hodinu a půl. 
Náštěvníci prošli mnoha místnostmi - od re-
cepce přes „auditovací“ místnosti, kancelář 
prezidentky centra, kanceláře zaměstnanců, 
symbolickou pracovnu L. R. Hubbarda až 
po fi tness centrum se saunami. Tam se pro-
vádí tzv. purif, součást očisty těla5 v nábo-
ženství scientologů. Zajímavé bylo podívat 
se do podzemního archivu nebo do kaple, 
která je spojena s hlavní budovou proskle-

ným mostem. Budova 
má též vlastní kavár-
nu, prostory k odpo-
činku a rozlehlý park 
s jezírkem. Téměř kaž-
dé místnosti domino-
val obraz  zakladate-
le Hubbarda a v kap-
li u pódia stála jeho 
busta. 

Otevření sciento-
logické organizace ve 
švédském Malmö ne-
provázela žádná de-
monstrace z řad kritiků 
či odpůrců. V Malmö 
je scientologie etablo-

vána již více než 40 let, a tak si na ni míst-
ní obyvatelé a církve již zvykli. Rozdává-
ní brožury scientologů „Cesta ke štěstí“ či 
letáků Narcononu je zde vnímáno podob-
ně jako rozdávání časopisů Strážných věží 
a Probuďte se! svědky Jehovovými nebo 
rozdávání letáčků nabízejících koncerty 
v místním kostele.


Petr Velechovský

Poznámky
 1 http://orgsaroundtheworld.wordpress.com/

2007/06/06/what-is-an-ideal-church-of-
scientology-an-ideal-org.

 2 Zákon z 1. ledna 2000.
 3 http://www.cesnur.org.
 4 Vysvětlení mi poskytl na můj dotaz tiskový mluv-

čí Scientologické církve v České republice Jiří 
Voráček.

 5 Purif – v náboženství scientologů detoxikační 
program, který má tělo zbavit toxických látek, 
drog a důsledků škodlivých záření.

Stíhání Parsifala 
a jeho partnerky 
zastaveno
Po více než čtrnácti letech zastavila státní 
zástupkyně trestní stíhání Jana Dvorského 
(*1965) a jeho partnerky Lucie Dvorské 
(*1964) pro trestný čin ohrožení mravní 
výchovy dítěte.1 Tato mesiášská dvojice, 
stojící v čele hnutí tzv. imanuelitů odmít-
la školní docházku svých dětí, která byla 
v roce 1994 ze zákona povinná. Kvůli 
trestnímu stíhání se zkraje roku 1995 ro-
diče se svými dětmi uchýlili do zahraničí 
a jejich sídlo zůstalo až téměř do konce 
loňského roku českým úřadům neznámé. 
Teprve když belgičtí policisté odhalili, že 
rodina žíjící v Ostende je v České republice 
trestně stíhána, a když to českým úřadům 
oznámili, mohl se za rodiči vypravit český 
vyšetřovatel a připravit podklady k zasta-
vení stíhání. Parsifalova rodina se za léta 
ilegality rozrostla na osm dětí a prvorozená 

David Miscavige při projevu.
Foto: Petr Velechovský.

Slavnostní otevření v Malmö. Foto: Petr Velechovský.

Tato rubrika je určena i příspěvkům, které nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce.
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Návštěva 
Benedikta XVI. 
v Izraeli

Týdenní cesta papeže Benedikta XVI. na 
Blízký Východ, která se uskutečnila ve 
dnech 8. až 15. května 2009, k sobě právem 
připoutala pozornost sdělovacích prostřed-
ků i značné části světové veřejnosti. Bene-
dikt XVI. při ní navštívil Jordánsko, Izrael 
a město Betlém, které se nachází na úze-
mí palestinské autonomie. Papež se všude 
setkal s politickými i náboženskými před-
staviteli, vykonal několik veřejných boho-
služeb a navštívil místa posvátná pro vy-
znavače judaismu, křesťanství i islámu. To 
jsou celkem standardní prvky programu tzv. 
apoštolských cest, které římští pontifi kové 
konají do různých zemí světa. Avšak cesta 
Benedikta XVI. do Izraele v sobě obsahuje 
ještě další, zcela jedinečné polohy.

Jistě si mnozí dobře vzpomínáme na 
fotografi e Benediktova předchůdce na Pe-
trově stolci Jana Pavla II., stojícího v za-
myšlení před ohromnými kvádry Herodova 
opěrného systému velkolepé stavby jeruza-
lémského Chrámu, v místech, které dnes 
nazýváme Zdí nářků. Do štěrbiny mezi kvá-
dry tehdy vložil papež lístek s modlitbou 
k biblickému Bohu tak, jak to denně činí 
zástupy poutníků z celého světa. Papež Jan 
Pavel II. byl chápán jako opravdový přítel 

Židů a Izraele. Návštěva Svaté země v jubi-
lejním roce 2000 tedy byla zcela přirozenou 
součástí jeho pontifi kátu, v jehož rámci se 
snažil budovat mosty smíření mezi křesťa-
ny a jejich židovskými staršími bratry.

Polský papež Karol Wojtyla zažil ve 
svém mládí nacistickou i komunistickou 
diktaturu. Byl očitým svědkem kruté geno-
cidy, kterou nacisté chtěli jednou provždy 
vyřešit tzv. židovskou otázku. A právě na 
území jeho rodné země vybudovali tábory 
smrti, v nichž začali toto své hrůzné dílo 
uskutečňovat. Vždy nezpochybnitelně stál 
na té „správné“ straně barikády a nemu-
sel nikomu vysvětlovat své postoje v té 
či oné složité době našich moderních dě-
jin. I proto byl zcela přirozeně vítán jako 
skutečný přítel a spojenec v zemi, kterou 
Židé na historických územích obnovili po 
téměř dvou tisících létech neexistence její 
samostatnosti. Dokázal se omluvit Židům 
za příkoří, kterých se proti nim v minulosti 
dopouštěli následovníci „židovského krále“ 
Ježíše z Nazareta a v době svého pontifi ká-
tu navázal plné diplomatické vztahy mezi 
Svatým stolcem a státem Izrael. Nemusel 
tedy nic vysvětlovat a lidé mu zcela přiro-
zeně věřili.

Fotografi e Benedikta XVI. u Zdi nářků 
z května letošního roku také obletěly svět, 
avšak zde už bylo třeba vysvětlovat mno-
hé. Joseph Ratzinger se narodil zhruba ve 
stejné době, jako jeho předchůdce, v Ně-
mecku, které zanedlouho ovládla nenávist-
ná nacistická totalita. My na základě své 
vlastní dějinné zkušenosti víme, co vláda 
totality znamená. Členství mladého Rat-
zingera v Hitlerjugend nemá proto pro nás 
tak ostré kontury, ale ozdobou životopisu 
rozhodně není. Nedávné gesto smíření vůči 
biskupu Richardu Williamsonovi z Kněž-
ského bratrstva sv. Pia X., který vstoupil 
do všeobecného po-
vědomí řadou svých 
kontroverzních názorů 
na Židy včetně popírá-
ní obecně uznávaného 
rozsahu holokaustu či 
existence plynových 
komor, rovněž nevy-
tvořilo nejvhodnější 
předpolí pro papežovu 
návštěvu Izraele. 

Přes to všechno se 
tato návštěva usku-
tečnila. Naštěstí se 
nenaplnily spekulace 
a varování o snahách 
radikálů z různých 

stran náboženského spektra tohoto pape-
že zabít. Benedikt navštívil jeruzalémský 
památník obětem holokaustu Yad Vashem, 
na Chrámové hoře se setkal s představiteli 
muslimské komunity, u Zdi nářků se po-
modlil biblické texty se zástupci Židů, se-
tkal se s jeruzalémskými vrchními rabíny, 
s katolickými ordináři Svaté země, s před-
stavenými klášterů. Byl přijat izraelským 
prezidentem i předsedou palestinské samo-
správy, pomodlil se v betlémské jeskyni 
Narození Páně, v bazilice Zvěstování v Na-
zaretě i v bazilice Božího hrobu v Jeruzalé-
mě, navštívil palestinský utečenecký tábor 
i některé chrámy nekatolických křesťanů. 
Program byl bohatý, pro dvaaosmdesátile-
tého Josepha Ratzingera jistě náročný, ale 
dovoluji si vyslovit názor, že nezanechal 
v srdcích lidí tak hlubokou stopu, jako ne-
zapomenutelná jubilejní pouť Jana Pavla 
II. ke kořenům vlastní identity.


Daniel Herman

Scientologická 
škola v Brně

Scientologové jsou v posledních měsících 
již poněkolikáté ve středu zájmu médií. Na 
samém začátku roku se hodně psalo a mlu-
vilo o Tomu Cruisovi, a to kvůli jeho hlav-
ní roli generála von Stauffenberga ve fi lmu 
Valkýra, který měl svou premiéru. Šlo o to, 
že proti spojování tohoto známého scien-
tologického misionáře s citlivou částí ně-
mecké historie protestovaly některé tam-
ní úřady i osobnosti. Neustávaly také pro-
testy odpůrců scientologie, spojených do 
hnutí Anonymous, až byl jeden přísluš-
ník tohoto hnutí (devatenáctiletý Dmitriy 
Guzner) uznán vinným z útoku na interne-
tovou prezentaci scientologů. Také sciento-

logy ale postihl „inter-
netový“ trest: komise 
Wikipedie oznámila, 
že napříště nebude tr-
pět zneužívání této in-
ternetové encyklope-
die ze strany sciento-
logů k vlastní propa-
gaci a k manipulaci 
s názory, které vníma-
jí jako kritické. Stejné 
omezení postihlo i je-
jich odpůrce. Nepří-
jemná situace se pro 

Ústředí Aplikované scholastiky v St. 
Louis v americkém státě Missouri. 

Foto: archiv

      Pokračování 
článku v dolní části  
další strany.

dcera Julie, která měla roku 1992 nastoupit 
do školy, již překročila věk 22 let. Vědo-
mí svého poslání jako Parsifala Imanuele 
si Dvorský stále udržuje a nadále očekává 
i příchod Tisícileté říše. Jeho následovníci 
se během let vystřídali, jejich podpora ro-
dině Dvorských ale neustává.


Zdeněk Vojíšek

Poznámky
 1 Rozhodnutí o zastavení trestního stíhání je dostupné na 

internetové adrese http://www.imanuel.eu.

Známe je všichni, a přitom o nich tak 
málo víme. Když stojí s časopisy někde 
na náměstí, vůbec to nevypadá, že jsou 
zároveň v poměrně překotném pohybu. 

Ano, 

svědkové Jehovovi a vývoj jejich 
společenství

budou tématem p ř í š t ího č í s la 
časopisu Dingir.

3/2009  NA PØÍŠTÌ

  Tato rubrika je určena i příspěvkům, které nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce.
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pohled, grafi cky kvalitní a přitom úsporný. 
Články jsou tematicky pestré. Ve značném 
rozsahu se uplatňuje specializovaná cesto-
vatelská tematika s mohutnou obrazovou 
dokumentací. Má-li už být řeč o různých 
duchovních směrech a školách, uplatňuje se 
buddhismus nebo alternativní terapeutické 
směry využívající šamanské prvky archaic-
kých kultur přenesené do kontextu 21. sto-
letí tak, jak s nimi začala zejména transper-
sonální psycho-
logie. Občas se 
objeví i zapo-
mínaná esote-
rická tradice 
Západu, např. 
v jarním čísle 
r. 2009 v podo-
bě rozhovoru 
se zakladatelem 
Václavem Vo-
kolkem o dosa-
vadní Svobodné univerzitě Collegium lu-
cis, která se důkladně věnovala např. as-
trologii, alchymii a podobným tradičním 
disciplínám, a bude v organizačně změně-
ných poměrech pokračovat po prázdninách.

Jednotlivá čísla vycházejí řídce, ale jsou 
to vlastně takové stošedesátistránkové kníž-
ky. Kdo nehltá stránky a čte pozorně, na-

r e c e n z e

Proměny. Nezávislá revue pro duchovní 
kulturu, Praha: Triton, č. 1/2008, zima 
2008/09, jaro 2009.

Od začátku devadesátých let minulého 
století se u nás vyrojila spousta periodické 
i neperiodické literatury označované sou-
hrnně často jako literatura 
duchovní. Vedle literatury 
tradičních, zde dlouhodobě 
zavedených náboženských 
směrů jsou to různé menší, 
nové a alternativní směry 
a skupiny. Zájem o tyto knihy 
a časopisy roste a v některých 
zemích prý dnes tvoří až třeti-
nu knihkupeckého trhu.

Tituly pro masového čte-
náře můžeme nechat stranou. 
Mnoho od svých konzumentů neočekávají 
a mnoho mu nenabízejí. Je to obvykle měk-
ká, nenáročná spiritualita, spíše jakési po-
hlazení, samozřejmě vždy ve velmi tvrdém 
komerčním rámci. Odehrály se však i po-
kusy vydávat náročné, kvalitní časopisy: 
Gemma89, Mana, Baraka, Logos. Všech-
ny však postihla stejná potíž. Pro typické-

ho akademického čtenáře je to čtení příliš 
odvážné. Na to, co se tam píše, nelze uplat-
nit standardní postupy testování. Číst „eso-
teriku“ nepatří v těchto kruzích k dobrému 
tónu. Články v takových časopisech nepři-
nášejí body za publikační položky. Pro dal-
ší okruh, jímž je typický čtenář alternativní 
duchovní produkce, to zase byly texty pří-
liš náročné. Baraka měla např. průlomovou 
grafi ku, každé číslo bylo malým umělec-

kým dílkem, časopis přitaho-
val čtenáře na první kontakt. 
Ale vevnitř byly vícestránko-
vé články a kapitoly z knih, 
psané malým písmem v hus-
tém řádkování. Bylo to pů-
vabné, přitažlivé a potěšují-
cí vzhledem, ale elitní svými 
nároky na čtenáře. Tři z uve-
dených časopisů zanikly (při-
nejmenším v papírové po-
době), čtvrtý se potácí kdesi 

mezi ročenkou, sborníkem a občasníkem. 
Do této situace vstoupil nový časopis, 

který se nechal poučit dosavadním vývo-
jem. Kulturní antropoložka Pavlína Brzáko-
vá v roli šéfredaktorky ho vydává v osvěd-
čeném nakladatelství Triton. Podle dosud 
vydaných čísel se zdá, že se podařilo na-
jít chybějící polohu. Časopis je lákavý na 

Nový duchovně 
zaměřený časopis

scientology vyvinula ve Francii (referuje-
me o ní na str. 44-45). Naopak velkou po-
zitivní událostí pro ně jistě bylo otevření 
výstavného centra v Malmö (píšeme o něm 
v této rubrice na jiném místě). U nás zase 
o sobě scientologové dali vědět uspořádá-
ním další antipsychiatrické výstavy v Pra-
ze a prezentací stejně zaměřeného fi lmu na 
festivalu Psycho Film. Ovšem největší me-
diální pozornost u nás si vysloužil záměr 
scientologů v obecně prospěšné společnos-
ti Basic otevřít od září tohoto roku mateř-
skou a základní školu v Brně. Na tuto udá-
lost se v následujících řádcích zaměříme.

Scientologie v České republice není 
příliš úspěšná a těží především z invence 
některých svých mimořádně nadaných 
stoupenců. Mezi ně jistě patří Andrea 
Macháčková (*1973), která se rozhodla 
propagovat zakladatele scientologie, L. 
Ron Hubbarda (1911-1986), pomocí jeho 
tzv. studijních technologií. Její zásluhou 
od roku 1998 působí v Praze jazyková 
škola angličtiny LITE (Life Improvement 
Through Education), která má v sou časné 
době pobočky v dalších třinácti městech 

České republiky.1 Roku 2002 založila paní 
Macháčková podobně úspěšný podnik, stu-
dijní centrum Basic pro děti s poruchami 
učení,2 v němž velmi aktivně působí Jana 
Tomanová, ředitelka prvního, pražského 
centra, které iniciovalo vznik podobných 
center v dalších asi třinácti městech.3 Hub-
bardovy studijní technologie, které obě 
aktivity používají, uchovává a licenčně 
poskytuje mezinárodní organizace Apli-
kovaná scholastika (Applied Scholastics). 
Podobně jako je tomu u jiných aplikací 
Hubbardovy náboženské filosofie, ani 
Aplikovaná scholastika nijak nekomuni-
kuje s odbornou obcí a nenavazuje na od-
povídající vědní obory.

Základem studijních technologií je 
práce s tzv. třemi bariérami, které brání 
v úspěšném studijním úsilí. První bariérou 
jsou nedostatečně pochopené pojmy. Dříve 
než student půjde ve své práci dál, musí 
si být jist, že přesně rozumí všemu, s čím 
se seznámil. Má si tedy vyhledat a vypsat 
neznámá slova a naučit se jejich významu. 
Druhou bariéru může tvořit nedostatečný 
kontakt s předmětem učení. Je proto třeba, 
aby si student co nejvíce faktů a procesů 
znázorňoval, modeloval nebo jinak de-

monstroval. Třetí bariérou může být ne-
rovnoměrné rozvržení studijní látky, které 
nastává tehdy, když student příliš spěchá 
nebo když je instruován, aby v učivu udělal 
příliš velký skok. Místo toho má být nároč-
nost studia zvyšována postupně.4

Studijní centrum Basic v Brně bude na 
základě studijních technologií od 1. září 
2009 provozovat mateřskou a základní 
školu. Rozhodnutím ministerstva školství 
z 3. března byla tato škola zapsána do škol-
ského rejstříku. Na platbě za služby studij-
ního centra Basic se tak bude významnou 
měrou podílet stát.5          

Zdeněk Vojtíšek

Poznámky
 1 Zdroj: http://www.ilite.cz.
 2 Časopis Dingir referoval o studijním centru v čísle 

3/2005 na str. 107.
 3 Zdroj: http://www.basic.cz.
 4 Za upřesnění informací v tomto odstavci děkuji Vítu 

Profantovi.
 5 Ředitelka Aplikované scholastiky ČR Eva Řehořová 

uvádí, že náklady školy budou takto pokryty ze 60%. 
Uvedeno v dokumentu 1. škola Aplikované scholasti-
ky v Čechách v internetové prezentaci fi rmy Business 
Success (http://www.success.cz/cz/seminare/zijeme-
s-vami/podporujeme/art_30604/1-skola-aplikovane-
scholastiky-v-cechach.aspx), download 24. 4. 2009. 
V současnosti je dokument nedostupný.

Dokončení události z předchozí 
strany.
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jde tam materiálu (jistě mezi jinou četbou) 
na týdny. Časopis má nenápadné tematic-
ké rubriky, které se nevnucují, ale usnad-
ňují orientaci. Jako příklad rubrik, jejichž 
stálost se teprve časem ukáže: Setkání, Psy-
chologie, Cesty, Putování, Terapie, Knihov-
nička, Pozvánka, Dokument. Duchovní ori-
entace se podává po kapkách a obalená do 
věcných informací. Spíše než o náboženství 
(v Česku tak nepopulárním) je řeč o terapii 
a o životním stylu. 

Časopis je názorově an-
gažovaný, ale vědecká kvali-
fi kace šéfredaktorky zaručuje 
i serióznost informací. Časo-
pis jistě hledá čtenáře, ale ne-
podbízí se mu, nehledá senza-
ce za každou cenu. Ve výbě-
ru autorů článků, pokud mají 
reprezentovat tuto spirituál-
ní alternativu, měl vydavatel 
šťastnou ruku.  


Ivan O. Štampach

Martin Fárek, Hnutí Haré Kršna: Insti-
tucionalizace alternativního náboženství, 
Praha: Karolinum, 2008.

 Zklamání z nábožen-
ských organizací a roz-
chody s nimi bývají téma-
tem vášnivých osobních 
výpovědí. Nadějný aka-
demický pracovník Martin 
Fárek spjatý hlavně s par-
dubickou religionistickou 
katedrou musel řešit otáz-
ku, zda a jak promítnout 
či nepromítnout do své 
práce osobní zkušenosti 
a své emocionální odezvy 
na ně. Obhájení práce na 
akademické půdě a vydá-
ní v univerzitním naklada-
telství naznačují, že našel 
přiměřené proporce osobní angažovanosti 
a vědeckého odstupu.

Fárek již řadu let pracuje jako religio-
nista pedagogicky i badatelsky zaměřený 
na indické tradice. Je však původně histo-
rikem, a to je pro zdejší religionistiku posi-

lou. Někteří se totiž domnívají, že právě dě-
jiny náboženství jsou oborovým jádrem re-
ligionistiky obklopeným různými kontexto-
vými studiemi. Přitom religionistům chybí 
zběhlost v metodách historické práce. Re-
ligionista historik pečlivě pracuje s prame-
ny a usiluje o maximální nepředpojatost.

Autor prochází hnutí od šedesátých let 
a sleduje zakladatelskou etapu, období, kdy 
se iniciativy ujímá skupina mladých aske-

tů, nástupnickou krizi a ná-
sledující reformu. Pozoruje 
hnutí a posléze organizaci 
v dalším období, prakticky 
do současnosti. Sleduje srov-
návacím způsobem změny 
postavení žen v hnutí a orga-
nizaci, roli dětí členů v pozici 
hospodářů, roli guruů nebo 
misijní činnost ve spojitosti 
se získáváním prostředků na 
činnost. 

Kršnovské hnutí se řadí k novým nábo-
ženským směrům a jako výraz hodnocení 
se nabízí populární slovo „sekta.“ Religio-
nistika je tu značně na rozpacích. Kršnov-
ské hnutí je sice relativně nové v západním 
prostředí (od 2. poloviny 60. let), ale před-
cházejí mu staleté dějiny bhaktického hnu-
tí zaměřeného na Kršnu v Indii. Sám výraz 
„sekta“ musí být objasňován, má-li být po-
užit oprávněně. Fárek, což stručně odůvod-
ňuje v Úvodu, se tomuto riziku vyhnul vy-
užitím typologie Josepha Thomase O’Co-
nella, který mluví o instituci měkké, střed-
ní a tvrdé, což lze pochopit jako stupně pro-
cesu institucionalizace. Předmětem disku-

se by se mohlo stát, je-li 
toto odstupňování po-
užitelné i mimo rámec 
čaitanjovského višnuis-
mu. Při zkusmé aplika-
ci ovšem znaky tvrdé 
instituce spatřujeme ne-
jen u nových, ale i (při-
nejmenším některých) 
velmi zavedených ná-
boženských směrů. 

Za prověření by stá-
lo i prozkoumání opač-
ného procesu, od sekty 
či tvrdé instituce k ur-
čitému změkčení, tedy 

proces v poslední době označovaný ne 
zrovna šťastně voleným výrazem deno-
minalizace. Míní se tím uvolnění absolut-
ní kontroly vedení, otevření kanálů pro in-
formace oběma směry, připuštění variant 
výkladů kanonických textů a nauk, prostě 

Haré Kršna jako 
hnutí a jako 
tvrdá instituce

Monika Zaviš, Repetitórium z religionis-
tiky 1. Bratislava: Univerzita Komenského 
v Bratislave, 2008. 100 s.

Učebný text vysokoškolskej pedagogičky 
z Evanjelickej bohosloveckej fakulty Uni-
verzity Komenského v Bratislave, Moniky 
Zaviš, nazvaný Repetitórium z religionisti-
ky 1, predstavuje cenný príspevok do po-
stupne sa rozrastajúcej religionistickej spis-
by na Slovensku. Text, schválený vedeckou 
radou Evanjelickej bohosloveckej fakulty 
Univerzity Komenského ako vysokoškol-
ská učebnica pre odbor religionistika, má 
pôvod v pedagogickej praxi jeho autorky. 

Repetitórium 
z religionistiky

r e c e n z e

přerod ve standardní denominaci. V řadě 
„ztvrdlých“ náboženských směrů se totiž 
takový proces konstatuje. Jde prostě o to, 
zda se v kontextu globální informační spo-
lečnosti tvrdá kršnovská (či jiná) instituce 
zase brzy po svém ztvrdnutí nerozpouští. 

Síla Fárkovy publikace je v pečlivém 
popisu detailů na základě vlastní zkuše-
nosti a hlavně podle značného rozsahu 
primárních pramenů, s přihlédnutím na 
různá stanoviska a diskusi mezi nimi v se-
kundární, odborné literatuře. Vše důkladně 
dokumentuje. Patří k vědcům nikoli bohu-
žel většinovým, kteří zvládli akademické 
řemeslo, jsou na sebe nároční a nebojí se 
po komparaci a analýze přistoupit k (aspoň 
dílčí) syntéze, ke shrnujícím pohledům, ba 
naznačuje i hodnocení, i když neopouští 
nepředpojatou roli religionisty.

Fárkova práce je ukázkou religionistic-
kého badatelského programu, který poža-
duje vědeckou akribii, ale nebojí se osobní 
angažovanosti. Ta může sloužit jako legi-
timní motiv volby tématu, může poskytovat 
určitou citlivost pro téma a umožňuje hlub-
ší porozumění důvodům jednání apod. Ně-
kdy se totiž přihodí, že se rozčarování z roz-
chodu s tím, či oním náboženstvím oděje 
do roucha věcného svědectví nebo dokon-
ce vědecké práce. O snaze recenzovaného 
autora i nakladatele o maximální serióznost 
nepřímo svědčí i (u Karolina typická) typo-
grafi cká střízlivost, věcné, neemocionální 
vyjadřování, ochota uznat i dobré aspekty 
hnutí. Kniha při vědecké přísnosti zůstává 
přehledná, ba při trošce zájmu a základní 
informovanosti i čtivá. 


Ivan O. Štampach
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Synopse
Pro ty z vás, kteří zmíněný fi lm neviděli,1 
nastíním hlavní osnovu. Film je rozdělen na 
tři části, kterým předchází rozsáhlý prolog. 
V něm zaujme zejména sekvence sugestiv-
ních obrazů, která představuje evoluci člo-
věka z jednobuněčných organismů a kte-
rá končí rukou, jež napíše na papír „1+1 
= 2“, načež list spálí, chápajíc se americké 
vlajky a Bible. 

První, zřejmě nejvlivnější část fi lmu, 
se pokouší o rozmetání křesťanství, potaž-
mo veškerých „teistických“ či snad svě-

tových náboženství. 
S použitím obskur-
ních zdrojů z oblasti 
západního esoterismu 
a protikřesťanské apo-
logetiky argumentuje, 
že historický Ježíš ni-
kdy neexistoval a je 
pouze výplodem poz-
dější politické agendy. 
Vládnoucí vrstva prý 
užívá náboženství jako 
„nejmocnějšího ná-
stroje ovládnutí mas“, 
a náboženský mýtus 
tak slouží jako „plod-
ná půda, na níž mohou 
další mýty vzkvétat.“ 
Identický model je 

pak ve druhé a třetí části fi lmu pouze pře-
nesen na odlišné oblasti lidského života, 
konkrétně na oblast fi nančnictví a na ame-
rickou vládu. 

Toto dílko, které způsobilo malou re-
voluci a rozpoutalo celé spřízněné hnutí, 
můžeme nahlížet z různých pohledů. V létě 
2008 jsem na poptávku z protestantských 
kruhů vypracovávala odborný posudek,2 
který měl za cíl zhodnotit kriticky „vědec-
ká“ tvrzení, zejména z oblasti religionistiky, 
která tvůrci fi lmu předkládají. 

Shledala jsem postupy typické pro 
pseudovědu (obrácené břemeno dokazová-
ní3) a závažná porušení základních princi-
pů vědecké práce, mezi něž řadíme zejména 
nestrannost, průhledné zacházení se zdroji 
a logicky správnou výstavbu argumentace. 

Odkud vítr věje
Dále jsem vypátrala – což bylo z odborné-
ho hlediska daleko zajímavější – z jakých 
ideových a náboženských proudů autoři fi l-
mu čerpají. V tomto ohledu byl nedoceni-
telným zdrojem seznam odkazované litera-
tury a použitých zdrojů, uvedené na ofi ci-
álním webu fi lmu.4 Jednalo se o směs anti-
klerikálně a protinábožensky namířených 
spisů amerických otců zakladatelů, kte-
ří vycházeli ze zednářské a osvícenské fi -
lozofi e (Thomas Paine) a esoterní pojed-
nání z prostředí Theosofi cké společnosti 
(Gerard Massey), od nichž se v přímé linii 
dostáváme až k soudobým dílům z oblasti 
New Age, která tvoří úhelný kámen celé-
ho fi lmu.5 K tomu přibývají velmi zaujatá 
díla atheistická, například již roku 1930 vy-
daný pamfl et Forgery in Christianity nebo 
současná produkce American Atheist Press 
a také tvorba ze současné „záhadologie“.
Zde se můj zájem obrátil k myšlence, zda 
za nevykořenitelností konspiračních teorií 
nestojí právě určité kvazináboženské prv-
ky, které u citovaných myslitelů nachází-
me. Pokud můžeme hovořit o náboženském 
fenoménu, kam jej zařadit? 
„S těmito lidmi nelze argumentovat. Stejně 
jako gnostici jsou ti Vyvolení, kterým pat-
ří informace, jimž bychom my ostatní ne-
rozuměli. Jsou zvláštní. Součástí nepočet-
né elity. Neuneseme pravdu! Jsou mesiáši, 
kteří jsou zde proto, aby nás zachránili od 
naší vlastní nebezpečné nevědomosti,“ píše 
na svém blogu dopisovatelka křesťanského 
portálu6 a vystihuje i moje pozorování. 

Projevem ducha doby jsou i konspirační teorie

Anna Marie Dostálová

Možná si vzpomínáte, jak vám nějaký známý či kolega podstrčil 
vypálené cédéčko se spikleneckým výrazem, že „tohle zkrátka 
musíte vidět“. Zeitgeist je německý okřídlený výraz pro ducha 
doby, jinak též stejnojmenný fi lm z roku 2007, který přináší 
údajně zásadní odhalení o vládnoucích idejích naší doby. Je 
stereotypně popisován jako snímek „dokumentární“, i když 
daleko přesnější by bylo označit jej jako konspirační. 

ZEITGEIST
Monika Zaviš si nekladie za cieľ podať uce-
lený obraz odboru, ale chce „sumarizujúcou 
formou obsiahnuť vybranú tému z okruhu 
otázok na štátnu skúšku.“ (s. 3) Primárny 
zámer pomôcť študentom v príprave na 
štátnu skúšku z religionistiky sa zrkadlí aj 
v samotnom názve práce. 

Zavišovej učebnica je prehľadne spra-
covaná. Výber tém ospravedlňuje zámer 
práce. Témy sú radené v logickej nadväz-
nosti za sebou tak, aby vytvárali konzis-
tentnú prácu prehľadového typu. Samozrej-
mosťou je zrozumiteľný výkladový štýl. 

Úsilie o zrozumiteľnosť sa odráža aj 
v prehľadných tabuľkových sumároch 
a schémach, ktoré autorka s obľubou apli-
kuje v texte. Jednotlivé kapitoly uzatvára 
zoznam použitej a odporúčanej literatúry 
k predmetným témam. 

V prvej kapitole autorka oboznamuje 
čitateľa s vedným odborom religionistika, 
s jeho predmetom, dejinami a diferenciáci-
ou. Súčasťou úvodnej kapitoly je aj refl e-
xia vzťahu religionistiky a teológie. Druhá 
a tretia kapitola sú venované evolučným 
a degeneračným hypotézam o pôvode ná-
boženstva. V štvrtej kapitole sa autorka za-
oberá fenoménom prvotných náboženstiev 
s dôrazom na manizmus 
a totemizmus. Panteón 
kanaánskeho nábožen-
stva (kap. 5) má osobit-
ný význam s ohľadom 
na teologický kontext 
primárneho uplatnenia 
učebného textu. 

Šiestu kapitolu autor-
ka venuje sviatkom a ži-
votným medzníkom v ju-
daizme. V nadväznosti 
na judaizmus prehľadne 
spracováva problematiku 
islamu z hľadiska jeho 
princípov (kap. 7). Svoj 
výklad autorka uzatvára 
exkurzom do sveta no-
vých náboženských hnu-
tí konkretizovanom na príklade bahájskej 
viery (kap. 8). 

Domnievam sa, že Repetitórium Moni-
ky Zaviš je fundovaným učebným textom 
s viacstranným využitím. Súhlasím s autor-
kou v tom, že učebnicu tohto druhu môžu 
využiť študenti rôznych humanitných od-
borov a spolu s ňou by som jej miesto vi-
del aj mimo priestoru akademického štúdia 
náboženských javov.


Martin Dojčár

Dingir_931_cs4_final_2.indd   70Dingir_931_cs4_final_2.indd   70 22.6.2009   20:46:0322.6.2009   20:46:03



DINGIR 2/2009 71

p r á c e  s t u d e n t ů

Gnosticismus byl starověkým učením, 
jež vyzdvihovalo hledání pravého, skry-
tého Poznání. Ve své době tvořilo opozi-
ci více etablovaným náboženským a fi lo-
zofi ckým směrům, vůči nimž zaujímalo 
pozici určitého disentu. Posuďte sami ci-
tát od tvůrce fi lmu: „Nejdůležitější obje-
vy naší doby vždy přišly od menšiny. Pře-
svědčení většiny se historicky skoro vždy 
ukázalo být mylné...“7

„Náboženství“
Přitom je velice matoucí, že stoupenci kva-
zignostického proudu kolem Zeitgeistu se 
sami za nábožensky smýšlející vůbec ne-
považují. „Náboženství“ jako takové chá-
pou jako svého úhlavního nepřítele a obvi-
ňují z něj každého, kdo se k jejich tvrzením 
staví kriticky (tamtéž): „Kritici se jen slepě 
vyptávají na primární materiály a dopouště-
jí se sémantické manipulace což je ostatně 
typické náboženství. Vidět věci, které ne-
jsou, anebo jenom ty, které pasují do dog-
matického věroučného systému, je znám-
kou výkladového chaosu, který si uchová-
vají sebe-projektující vyznavači.“ O kou-
sek dál: „Skutečností je, že jsme jedna ro-
dina, žijící na planetě v harmonii s příro-
dou a náboženství slouží POUZE k pro-
hlubování oddělení a nenávisti.“ (Kapitál-
ky v originále.)

Není proto divu, že snímek rozčílil ze-
jména křesťanské kruhy, z nichž také po-
chází drtivá většina kritických reakcí.8 Na 
druhé straně si fi lm vysloužil nábožný re-
spekt lidových mas, kterým lichotí v je-
jich sebepojetí představa, že stojí na stra-
ně vědy, usilují o pravé Poznání a odhalu-
jí skryté skutečnosti. 

Nesvatý sňatek idejí
„Konspirační neognosticismus“ se však od 
starověké gnóze liší v jednom zásadním 
ohledu: svým politickým rozměrem. Za-
tímco dávní gnostikové chovali ke společ-
nosti odtažitý, nanejvýš podezřívavý po-
stoj, v současném proudu okolo Zeitgeistu 
nalézáme významný utopistický prvek so-
ciální angažovanosti, který má své kořeny 
v socialistickém hnutí. Tento výbušný sňa-
tek idejí plodí nebezpečnou představu, že 
privilegované vládnoucí vrstvy mají tuto 
Pravdu či Poznání ve svých rukou a pří-
stup k nim je nutné si třeba i násilím vynu-
tit. (Film v závěru vyzývá k občanské nepo-
slušnosti.) Jinými slovy, dosažení nejvyš-
šího dobra není v našich rukou, nýbrž zá-
visí na společenském pořádku, který je pro 
nás nevýhodně nastavený. Takové přesvěd-

čení přirozeně vytváří společenské napětí. 
Zde je třeba dát za pravdu těm, kdo spatřu-
jí škodlivost konspiračních teorií v tom, jak 
podrývají důvěru ve společenský pořádek. 
Zasévají tak nekontrolovatelný chaos, kte-
rý může vést k násilné katarzi. (V socialis-
tických termínech: k „revoluci.“)

Naštěstí, jak nastínil ve svém pojedná-
ní o násilí v nových náboženstvích dok-
tor Vojtíšek,9 násilná katarze představuje 
poměrně vzácný typ vyústění podobného 
napětí. K lidské přirozenosti daleko spíše 
patří postupné umírňování radikálních idejí 
a přetavení společenského vzruchu v kon-
struktivní aktivitu. 

Tomuto humanistickému pohledu na 
okrajové jevy z oblasti náboženství dal za 
pravdu i nedávno vydaný počin Zeitgeist: 
Addendum (2008), který představuje vol-

né pokračování fi lmu a je celkově daleko 
méně agresivně laděný. Tvůrce Zeitgeistu 
nalézá odpověď na své rozjitření ve vizi 
technologizující utopické sekty The Venus 
Project z Floridy, jež usiluje o vybudování 
nového společenského řádu a všeobecného 
blahobytu, založeného na udržitelném roz-
voji a nejmodernějších technologiích. Ve 
stejném duchu se nesou i aktivity „hnutí 
Zeitgeist“, u něhož můžeme pozorovat sto-
py institucionalizačního procesu (zřízení 
národních poboček a koordinace aktivit, 
pravidelné vysílání). 

Úhly pohledu
Fenomén Zeitgeist by jistě šlo pojednat 
z jiných hledisek, než je metodologická 
kritika, historie náboženských idejí nebo 
sociologie nových náboženských hnutí. 

Mému otci historikovi se například oka-
mžitě vybavily paralely s propagandou 
totalitních režimů a přínosem by jistě bylo 
pojednání z hlediska fi lmové vědy. Dovolte 
mi proto závěrem prezentovat ještě jeden 
úplně odlišný výkladový klíč, ke kterému 
jsem dospěla v poslední době díky svému 
zájmu o Internet a nová média. 

Fenomén Zeitgeist je v jednom ohledu 
nesmírně pozoruhodný. Bez pomoci dis-
tribučních společností dokázal zasáhnout 
tisíce obyvatel západního světa prostřed-
nictvím spontánního šíření po Internetu 
a rukama přesvědčených diváků, mezi 
nimi právě onoho vašeho známého. Tento 
způsob distribuce, který se zásadně liší od 
tradiční logistiky a marketingu, se nazývá 
„virální“. 

Nová doba mediální
Myšlenkový virus je v podstatě tradiční 
model šíření informací od úst k ústům, 
který však díky novým technologiím zís-
kává větší sílu a rychlost. Přestože se tento 
popis jeví až banální, představuje myšlen-
kový virus dosud největší výzvu mnohým 
oborům lidské činnosti, jelikož vytlačuje 
dominantní hierarchické a jednosměrné 
modely komunikace. 

Dříve bylo například nemyslitelné, 
aby hudební skupina vydala nahrávku bez 
patronátu všemocných hudebních vydava-
telství, kterým malá dostupnost a vysoké 
náklady na reprodukci médií zajišťova-
ly zisky. Analogické modely fungovaly 
v oblasti knižního vydavatelství, televizní 
reklamy i jinde. 

V posledním desetiletí však došlo k pře-
hlcení konzumenta informacemi a stalo se 
něco, co nikdo neočekával – průměrný člo-
věk začal reklamu ignorovat. Co hůř, prů-
měrnému konzumentovi se dostaly do ruky 
nástroje, které mu umožňují se efektivně 
spojit s dalšími konzumenty a svépomocí 
vytvářet alternativní zdroje, jejichž důvě-
ryhodnost a často i kvalita převyšuje ty 
stávající, „ofi ciální.“ Typickým příkladem 
je zpravodajství, jemuž jsou stále silnější 
konkurencí nezávislá internetová média, 
nebo hnutí svobodného software, bořící 
závislost jednotlivců a fi rem na majitelích 
monopolních patentů. Lidově řečeno, došlo 
k ohromnému posunu od doby, kdy jsme se 
spolužáky jako uhranutí fascinovaně zírali 
na zlatou nálepku „Znáte z televize“, která 
zdobila nejdražší cédéčka ve výloze obcho-

     Pokračování článku v dolní části   
další strany.
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nologiích přirovnat k vynálezu písma nebo 
knihtisku. Ačkoliv nemusíme s tvůrci bez-
výhradně sdílet jejich morální hodnoce-
ní internetového pirátství, tato myšlenka 
nepochybně představuje zajímavý úhel 
pohledu na problematiku aktuálních kon-
spiračních teorií. 

  
Poznámky
 1 Lze shlédnout na Google Video, YouTube a mnoha dal-

ších místech na Internetu.
 2 Čtenáři si o něj mohou napsat do redakce.
 3 Povinnost dokazování je přenášena z toho, kdo tvrzení 

vznáší, na skeptika, který jej kritizuje.
 4 Zeitgeist – Sources, nedat., staženo 29. 7. 2008 

z <http://www.zeitgeistmovie.com/sources.htm>, Zeit-
geist – Interactive Transcript, nedat., staženo 29. 7. 
2008 z <http://www.zeitgeistmovie.com/transcript.htm>.

 5 Knihy od ženy vystupující pod pseudonymem Acharya 
S, zejm. The Christ Conspiracy. 

 6 Laura Curtis, Suspending Disbelief, 5. 11. 2007 in: Pur-
suing Holiness, <http://pursuingholiness.com/2007/11/
suspending-disbelief/>.

 7 Zeitgeist The Movie – Questions and Answers Part I., 
nedat., citováno 28. 7. 2008 z  <http://www.zeitgeistmo-
vie.com/q&a.htm>. Zatím není dostupné ve světovém 
archivu Internetu Archive.org. 

 8 Což přirozeně slouží jako argument údajně dostatečný 
k jejich odmítnutí.

 9 VOJTÍŠEK, Z., Nová hnutí: vývoj a selhávání, Dingir 
2009, 12 (1), str. 20-21.

 10 YouTube.com odkoupila společnost Google pouhý rok 
od založení za více než miliardu dolarů.

 11 Služby jako Lulu.com nebo Cafepress.com umožňují do 
několika dnů vydat bez minimálního nákladu knihu ko-
mukoliv a disponují i vlastní distribuční sítí. Tyto služby 
nově zavádí i největší internetové knihkupectví na světě 
Amazon.com.

 12 Na simultánním promítání fi lmu a dalších akcích, „dni 
Z“, 15. března 2008 a poté znovu po roce se údajně 
podílely tisíce lidí z desítek států světa. – The Zeitgeist 
Movement, <http://www.thezeitgeistmovement.com>. 
U nás fi lm promítala artová kina Aero a Oko.  

 13 Takto byla prezentována kniha Jiřího Maria Maška, 2012. 
Zlatá brána otevřena: konec, nebo nový začátek lidstva? 
Jak se udržet v kontaktu s fyzickým tělem i duší během 
probíhajících klíčových změn na Zemi, vydal Jiří Mašek, 
2008, v letáku na veletrhu Esoterika, Praha - Výstaviště, 
22. května 2009. Osud.cz má podle vlastních informací 
přes tisíc předplatitelů.

 14 O hnutí Anonymous referoval časopis Dingir 11 (3), 
2008, str. 102.
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Dokončení studentské práce 
z předchozích stran.

Buddhistické komunity

Chtěl bych upozornit na několik nepřesnos-
tí v části článku Buddhistické komunity II. 
Dingiru 12/1, která se týká Buddhismu Dia-
mantové cesty (dále jen „BDC“). Od doby, 
kdy se BDC přetransformoval v nábožen-
skou společnost, se píše s velkým „D“; ná-
zvy jednotlivých linií i podlinií tibetského 
buddhismu je též ustáleno psát s velkým 

písmenem (Kagjüpa, Karma-kagjü apod.). 
Ofi ciální název této náboženské společnosti 
je Buddhismus Diamantové cesty linie Kar-
ma Kagjü.1 Dále se jedná o zastaralé fak-
tické informace: Na světě funguje již 592 
laických center BDC2 (tedy téměř dvakrát 
tolik než uvedené číslo) a v ČR v součas-
nosti působí 10 certifikovaných učitelů 
BDC.3               

Vít Ronovský

Poznámky
 1 „Výpis z Rejstříku registrovaných církví a nábožen-

ských společností: Buddhismus Diamantové cesty linie 
Karma Kagjü,“ Ministerstvo kultury, 2009 [cit. 2009-
02.18], URL: <http://www3.mkcr.cz/cns_internet/CNS/
detail_cns.aspx?id_subj=10210&str_zpet=Seznam_cns.
aspx>.

 2  „Lama Ole Nydahl“ [online], Diamond Way Buddhism 
Worldwide [cit. 2009-03-18], URL: <http://www.di-
amondway-buddhism.org/default.asp?col=03&t=tea-
chers.htm#LamaOleNydahl>.

 3 „Čeští učitelé,“ Buddhismus Diamantové cesty, 2004 
[cit. 2009-02-18], URL: <http://www.bdc.cz/index.
php?option=content&task=view&id=14&Itemid=37>.

Anna Marie Dostálová (*1987) je studentkou Filo-
zofi cké fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se tématy 
současného náboženství a hraničními fenomény současné 
náboženské scény. Ráda se podělí o zkušenosti s čtenáři 
Dingiru na adrese a.m.dostalova@gmail.com.

du, předměty naší náctileté touhy. Dnes by 
podobná samolepka vzbudila u osob pod 
třicet nanejvýš shovívavý úsměv. 

Vzpoura konzumenta
Tato dalekosáhlá revoluce mimo jiné zna-
mená, že průměrný občan – konspirační 
teoretik, který dříve mohl nanejvýš objíždět 
se svým vystoupením místní kulturní domy 
a žebrat u dveří esoterického nakladatelství, 
disponuje nyní daleko většími možnostmi, 
jak svoje ideje šířit bez nutnosti vysokých 
investic. 

Konkrétně v oblasti fi lmu došlo k zá-
sadnímu obratu teprve v průběhu několika 
posledních let (2005), kdy se objevil bez-
platný software na editování videa, stoupl 
výkon počítačů a služby jako YouTube.
com, které umožňují lidem sdílet vlastní 
videa, zaznamenaly fantastický úspěch.10 
Analogická situace nastává v knižním 
průmyslu, kde dochází na Západě k neví-
danému obrození samizdatu a prolomení 
letité nadvlády distribučních společností, 
jež mají na svědomí nízko-nákladové on-
line tiskárny.11

Tak může jinak bezvýznamný Newyor-
čan Peter Joseph (autor Zeigeistu) nastar-
tovat celé hnutí12 pomocí videa, které – jak 
ani nezastírá - bylo splácáno po domácku 
na osobním počítači. Tak se mohl stát pan 
Jiří Mašek, provozovatel serveru Osud.cz, 
místní konspirační celebritou a prodat čtyři 
tisíce kusů své knihy údajně navzdory usi-
lovnému bojkotu knihkupců a některých 
distribucí.13 

Úspěch Barracka Obamy, protesty proti 
scientologické církvi14 nebo třeba aktuální 
„vajíčková“ kampaň proti Jiřímu Paroub-
kovi mají společný model šíření s fenomé-
nem Zeitgeist. Jsou to ideové viry. Podle 
hlasů z „pirátského“ dokumentu, který se 
šíří po Internetu pod příhodným názvem 
Steal This Film (Šlohni tenhle fi lm) lze 
současnou revoluci v informačních tech-

French Law against Cults
Recently, six scientologists and two scientology organi-
zations have been accused of the “abuse of weakness” 
on the basis of the French law, “intended to reinforce 
the prevention and repression of cultic movements that 
infringe on human rights and on fundamental freedoms”. 
Since this so called About-Picard law has been approved 
in 2001, only one charismatic leader was sentenced on 
its basis. In this article, About-Picard law is introduced 
briefl y and the story of the sentenced Arnaud Mussy, 
the founder of Neo-Phâre, is outlined. At the end, the 
author considers the possibility that the French authori-
ties make use of the present “scientology trial” in order 
to assure the public that they are able to cope with “the 
danger of cults”.

Shrnutí článku ze stran 44 - 45. 

Dingir_931_cs4_final_2.indd   72Dingir_931_cs4_final_2.indd   72 22.6.2009   20:46:0522.6.2009   20:46:05



POMATENECPOMATENEC
(podobenství Friedricha Nietzscheho)

Neslyšeli jste o tom pomateném člověku, jenž za jasného dopoled-
ne rozžal svítilnu, běžel na tržiště a bez ustání vykřikoval: „Hle-
dám Boha! Hledám Boha!“ - Protože tam právě stálo mnoho 
z těch, kdo v Boha nevěřili, vzbudil velké veselí. Snad se neztra-
til? pravil jeden. Což se zaběhl jako dítě? řekl druhý. Nebo se scho-
val? Bojí se nás? Odešel na loď? Vystěhoval se? - takto pokřikovali 
a smáli se jeden přes druhého. Pomatený člověk skočil mezi ně a pro-
bodával je svými pohledy.

„Kam se poděl Bůh?“ vzkřikl, „já vám to povím! My jsme ho zabi-
li, - vy a já! My všichni jsme jeho vrahy! Ale jak jsme to udělali? Jak 
jsme dokázali vypít moře? Kdo nám dal houbu, abychom smazali celý 
horizont? Co jsme to učinili, když jsme tuto zemi odpoutali od jejího 
slunce? Kam se nyní pohybuje? Kam se pohybujeme my? Pryč ode všech sluncí? Což neustále nepadáme? 
A neřítíme se zpět, do stran, vpřed, do všech směrů? Existuje ještě nějaké Nahoře a Dole? Nebloudíme ne-
konečnou nicotou? Neovanul nás prázdný prostor? Neochladilo se? Nepřichází neustále noc, stále více noci? 
Nemusíme zapalovat svítilny již dopoledne? Nezaslechli jsme ještě hluk hrobníků, kteří pochovávají Boha? 
Neucítili jsme ještě pach božího rozkladu? - i bohové se rozkládají! Bůh je mrtev! Bůh zůstane mrtev! A my 
jsme ho zabili! Čím se utěšíme, my vrazi všech vrahů? To nejsvětější a nejmocnější, co svět doposud měl, 
vykrvácelo pod našimi noži, - kdo z nás tu krev smyje? Jakou vodou bychom se mohli očistit? Jaké slavnosti 
pokání, jaké posvátné hry budeme muset vynalézt? Není na nás velikost tohoto činu příliš velká? Nemusíme 
se sami stát bohy, jen abychom jej byli hodni? Ještě nikdy nebylo většího činu, - a kdokoli se zrodí po nás, 
patří kvůli tomuto činu do vyšších dějin, než byly celé dějiny dosavadní!“

Zde se pomatenec odmlčel a pohlédl opět na své posluchače: i oni mlčeli a hleděli na něho s údivem. 
Nakonec mrštil svou svítilnou o zem, takže se roztříštila a zhasla. „Přicházím příliš brzy,“ řekl potom, „ješ-
tě nenastal můj čas. Tato nesmírná událost je ještě na cestě a putuje, ještě nepronikla až k uším lidí. Blesk 
a hrom potřebují čas, světlo hvězd potřebuje čas, činy potřebují čas, i poté, co jsou vykonány, aby byly vi-
děny a slyšeny. Tento čin je pro ně stále ještě vzdálenější než nejvzdálenější souhvězdí, - a přece je to jejich 
čin!“ - Vypravuje se ještě, že pomatenec téhož dne vnikl do různých kostelů a zpíval v nich své Requiem ae-
ternam deo. Když ho vyvedli a vyslýchali, odpovídal stále jen toto: „Čím jsou ještě tyto kostely, ne-li hrob-
kami a náhrobky boha?“

Friedrich Nietzsche, Radostná věda, kniha třetí, oddíl 125, 
přeložila Věra Koubová, Československý spisovatel 1992, str. 123-125.
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