
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 pomo-
ci odborně zkoumat a mapovat oblast, která je od pradávna 
neodmyslitelnou součástí života lidstva, a přesto zůstává 
pro mnohé nezmapovanou a nepřehlednou krajinou.

redakce

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

Dingir se jako religionistický časo

RECENZNÍ 
ŘÍZENÍ

Na přední straně obálky je malba z přední strany 
brožury Můžete být Božím přítelem, kterou vydala 
Watch Tower Bible and Tract Society of New York, 
vydavatelská společnost svědků Jehovových.
Na protější straně vpravo nahoře je jedna z budov  
ústředí Náboženské společnosti Svědkové Jeho-
vovi v Brooklynu v New Yorku. Foto: M. M. Malý.

Zajímavým jevem na české a slovenské náboženské scéně je společenství 
kolem duchovní učitelky Viery Štěpánkové. Seznámit se s ním je možné díky 
prezentaci na internetové adrese http://www.svetradosti.cz, odkud pochází 
i tento obrázek.

Krišnovi oddaní slavili v letní Praze slavnost rathajátru. K článku v rubrice 
„události“ na str. 100. Foto: Zdeněk Vojtíšek.

PROČ DINGIR

Buddhisté v Těnovicích před začátkem obřadu zasvěcení, který prováděl 
karmapa. K článku v rubrice „události“ na str. 101. Foto: Zdeněk Vojtíšek.
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Zdeněk Vojtíšek
O Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi jsme v Dingiru psali mnoho-
krát – jedná se totiž jednak o relativně početnou náboženskou skupinu, jednak 
o skupinu badatelsky mimořádně podnětnou díky učení, dějinám, způsobu 
vnitřního fungování i vztahům s okolím. Doposud jsme ale této společnosti 
neposkytli celé téma časopisu a mezi 44 tématy, která byla v Dingiru celkem 
zpracována, tak svědkové dosud chyběli.

Ani na ploše, která je tématu v Dingiru vyhrazena, se ovšem nedokážeme 
dotknout všech zajímavých aspektů této náboženské skupiny. Vybrali jsme 
tedy do tématu především to, co ukazuje na její vývoj. Po úvodním tema-
tickém článku Zdeňka Vojtíška, který naznačuje zákonitost tohoto vývoje, 
následuje o něco podrobnější přehled toho, co se ve společenství svědků v po-
sledních desetiletích změnilo. Autor tohoto přehledu vystupuje pod jménem 
Michal M. Malý. Jedná se o pseudonym dlouholetého svědka Jehovova, 
který se poslední léta věnoval snahám o reformu svého společenství.

Svědkové bývají svým okolím často negativně vnímáni kvůli manipu-
lativnímu jednání. Teolog a psycholog Pavel Petr Dušek se takovému ob-
viňování vyhýbá a snaží se komunikační, a zvláště přesvědčovací strategie, 
obvyklé v tomto společenství, raději popsat nezaujatě. Další autor, Jakou-
bek Stříbrný, vrací čtenáře k tématu vývoje a předkládá hlavní faktory, kte-
ré patrně způsobily stagnaci v počtu svědků Jehovových u nás. Také Petr 
Velechovský je autorem s důležitou osobní zkušeností se společenstvím 
svědků Jehovových a sám kdysi zažil vyloučení z jednoho z českých sborů. 
Ve svém článku upozorňuje na to, že postoj k tzv. odpadlíkům nebyl v organi-
zaci svědků tak tvrdý od počátku, a ukazuje, k jakým důsledkům pro jednot-
livé svědky tento postoj vede. Petr Velechovský se také zajímal o neobvyklý 
osud jednoho odpadlíka a vypsal ho na stránce s rozhovorem. O rozhovor 
jsme tentokrát požádali psychologa Zbyňka Galvase, jednoho z těch, kteří 
pozitivně zhodnotili náročné životní situace, jež se vztahují ke společenství 
svědků. V jeho případě to bylo pronásledování komunistickými úřady kvůli 
příslušnosti k tomuto společenství a rozchod s ním v době svobody.

V celém časopise píšeme „svědkové Jehovovi“ analogicky k pravopisu 
takových výrazů jako např. „katolíci“ či „buddhisté“. V názvu organizace 
„Náboženská společnost Svědkové Jehovovi“ ale respektujeme úzus, který 
si toto společenství samo vytvořilo.

Jako vždy, ani tentokrát nezabírá téma celý časopis. Z ostatních článků 
bych rád čtenáře upozornil na článek Barbory Spalové v domácí rubrice. 
Vracíme se jím k událostem, které čeřily hladinu náboženského života u nás 
právě před deseti lety - k rozdělení církve, těsně spjaté s českými dějinami: 
Jednoty bratrské.         

OBSAH

SVĚDKOVÉ JEHOVOVI 
V DINGIRU

Užitečné internetové prezentace k dalšímu studiu:

ofi ciální stránky Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi: 
http://www.watchtower.org 
nezávislé informace o společenství svědků Jehovových: 
http://www.straznavez.cz
„disidenti“ mezi svědky Jehovovými - Spojenectví svědků Jehovových 
za reformu v otázce krve: http://www.krev.info
misie ve prospěch tradičního křesťanství pro svědky Jehovovy: 
http://www.rozcesti.org

Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th. D. (*1963), působí na katedře psychosociálních věd a etiky Husitské 
teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je šéfredaktorem časopisu Dingir.
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Církevní zobrazení jádra Smithova myti-
zovaného životopisu: rozhovor mladého 
Josepha s Otcem a Synem.

se zatím Smithova vlastního životopisu. 
Podle svých slov byl mladý Joseph v oné 
pohnuté době zmítán velkou touhou žít dle 
křesťanských zásad, mátla jej ovšem růz-
ná – mnohdy až protichůdná – stanoviska 

náboženských skupin, které se pohybova-
ly v jeho zorném poli (jeho rodina se stý-
kala zejména s presbyteriány, Joseph sám 
tíhl v té době ale spíše k metodismu, který 
se nově rozšiřoval v jeho rodné krajině). 
„Někdy ve druhém roce po našem přestě-
hování se do Manchesteru byl v místě, kde 
jsme žili, neobvyklý rozruch ve věci ná-
boženství. Započalo to metodisty, ale brzy 
se to rozšířilo mezi všechny sekty v oné 
oblasti. Vskutku, celý okrsek se zdál býti 
tím zasažen a veliké zástupy se připojova-

Vyprávění začíná
Je nutno předem zdůraznit, že koncept, kte-
rý se chystáme popsat, není nutně obecně 
platným schématem, ani nepodává vyčerpá-
vající výklad dějin fenoménu náboženské-
ho textu.3 Lze na něm však ukázat, jakým 
způsobem může narativní látka jakožto 
kanonický náboženský text cyklicky pro-
cházet historií i lidským životem.

Kanonizovaný mýtus nikdy nehovoří 
celistvě a průzračně jasně, a to i díky časové 
propasti, která dělí čtenáře od jeho vzniku. 
Proto vždy nechává prostor pro určité na-
pětí, které provokuje čtenáře, aby jej sám 
uchopoval – interpretoval. Náboženská 
skupina shromážděná kolem textu si ovšem 
často nárokuje exkluzivní právo na tuto 
interpretaci. Interpretace se pak v průběhu 
času stává tradicí (ba přímo Tradicí) a tedy 
prizmatem, kterým se na daný text patří hle-
dět. Tradice pak bývá považována za svým 
způsobem spolehlivější médium posvátné 
skutečnosti než samotný text, očekává se, 
že je rovněž inspirována a nakonec může 
být i připojena ke kánonu.

Tento proces lze pozorovat např. 
na bobtnání kanonických spisů rabínského 
judaismu, ve vztahu k Tradici u římskoka-
tolické církve či opírání exegeze Koránu 
o hadíthy v sunnitském islámu, případně 
tzv. achbár v islámu šíitském.

V mormonském hnutí tušíme od nejra-
nějších stádií silný pocit neúplnosti, jakého-
si provizoria, které je třeba překonat, mezer, 
jež je třeba zaplnit. Vždyť kdyby byl starý 
mýtus životaschopný, úplný, autentický, 
prorůstal by celou společností, nebylo by 
o něm sporu. Takové napětí přímo čiší ze 
Smithových popisů jeho doby. Přidržme 

Tento článek prošel recenzním řízením.

V hnutí mormonů je možné dobře rozpoznat role mýtu

 
Jan Sušer

Text, který následuje, se opírá o některé mé dřívější práce1 
a současný stav mého bádání na poli mormonismu i jeho role 
v dějinách náboženství, resp. výskytu jednotlivých fenoménů, 
jež v dějinách náboženství tušíme, v historii a spiritualitě 
mormonismu. Nyní chceme sledovat hlavně vztah různých 
podob mormonské narativní látky a různé proměny mýtu2 
jakožto vůdčího činitele v sebepochopení církve a její cesty 
dějinami, protože výzkum narace a vztahu ke kanonickému 
textu považujeme při zkoumání mormonismu za zásadní.

ly k různým náboženským společnostem, 
což vyvolalo nemalý vzruch a rozdělení 
mezi lidmi, z nichž někteří volali: ’Hle, 
sem!‘ a jiní ’Hle, tam!‘ Někteří hájili víru 
metodistů, někteří presbyteriánů a někteří 
baptistů“ (JS-Ž 1,5).4 

V tomto zmatku se mladý Joseph snažil 
zorientovat a upnul se – podle svých slov 
– v oné době nejvíce na studium Bible. 
Prvním zdrojem poznání mu tedy má být 
kanonický svatý text – původní mýtus. Je 
ale jasné, že ono pociťované provizorium 
je třeba překonat, navrátit světu mýtus ne-
porušený, dosáhnout znovuzřízení (restora-
tion) pravdy, předat světu plné evangelium, 
tedy starý mýtus aktualizovat. K této aktua-
lizaci dochází v mormonismu na třech rovi-
nách, jimž se budeme nyní věnovat podrob-
něji, a které jistým, byť velmi neobvyklým 
a vyhroceným způsobem kopírují podobné 
procesy i v jiných náboženských tradicích.

Vztah kánon – kánon, aktualizace mýtu 
doplněním a rozvedením
První způsob, jakým k aktualizaci dochází, 
je doplnění a rozvedení původního (kano-
nického) mýtického příběhu. Původní vy-
právění je tedy rozvinuto s ambicí upřesnit, 
co by se mohlo jevit nedostatečně vysvět-
leno, co by bylo diskutabilní. Tato aktua-
lizace ale nerezignuje na archaičnost,5 má 
být autentickým starověkým podáním, 
které je rovněž autenticky, tj. „mocí Boží“, 
inspirovaně, ale zároveň zcela vědecky, 
přeloženo.6

Aktualizace zde tedy nemá ambici 
výkladu, nýbrž originálu – a je kanonizo-
vána. Typickým příkladem nejsou pouze 
texty Knihy Mormonovy, ale i celé navá-
zání na starozákonní dění v rámci Draho-
cenné Perly. Zde jsou rozvíjeny příběhy 
Abrahama a Mojžíše, např. známý motiv 
putování Abrahamova z Genesis 12, u ně-
hož se nyní pozastavíme. Všimněme si, že 
aktualizace probíhá v ich-formě: „Nyní 
Pán mi řekl: Abrahame, vyjdi ze země své 
a od příbuzných svých a z domu otce svého 
do země, kterou ti ukáži“ (Abr 2,3), namís-
to: „I řekl Hospodin Abramovi: Odejdi ze 
své země, ze svého rodiště a z domu svého 
otce do země, kterou ti ukážu“ (Gn 12,1).7 
Zatímco tedy původní text vypravuje o Ab-
rahamovi, v aktualizačním textu máme vy-
právění Abrahamovo. Jde tu zjevně o posun 
směrem k autentickému svědectví – o Ab-
rahamovi se může tradovat ledacos, na čem 
ale záleží, je to, jak on sám mýtické události 
prožívá a interpretuje. Sekundární vyprá-
vění mýtu se tedy v aktualizačním procesu 

MÝTUS DUCHEM 
CÍRKVE
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Tento článek prošel recenzním řízením.

stává primárním svědectvím o prožitém, ba 
prožívaném. Rovněž je nový příběh oboha-
cen pro církev známou terminologií, aby 
byla zdůrazněna kontinuita dějin spásy: 
„A já jim požehnám skrze jméno tvé; ne-
boť tolik, kolik jich přijme toto evangelium, 
bude nazváno podle jména tvého (…)“ (Abr 
2,10); „(…) takže v rukou svých ponesou 
tuto službu a Kněžství ke všem národům“ 
(Abr 2,9). Máme zde ovšem také mnohem 
širší záznamy o vnitřních duševních pocho-
dech ústředních postav: „Nyní, poté, co Pán 
ustal mluviti ke mně a stáhl tvář svou ode 
mne, řekl jsem si v srdci svém: Služebník 
tvůj hledal tebe horlivě; nyní jsem tě našel“ 
(Abr 2,12), tudíž je mnohem snazší vžít se 
do mýtického dění. Starý mýtus – stručně 
řečeno – znovu ožívá.

Další podobou této aktualizace je dopl-
nění za účelem unifi kace teologické intence 
textu. Příkladem zde může být aktualizace 
Boží promluvy k Adamovi v Gn 2,17: „Ze 
stromu poznání dobrého a zlého však nejez. 
V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš 
smrti.“ Takto striktně formulovaný zákaz 
jakoby útočil na základní fundament mor-
monské teologie – učení o svobodné vůli 
a svobodě jednání. Člověk má podle mor-
monů právo rozhodnout se, zda bude volit 
dobro či zlo, život či smrt, poslušnost či 
vzpouru. Tato skutečnost je v rámci plánu 
spásy natolik zásadní, že zakrytí této mož-
nosti v Boží promluvě by bylo protismy-
slné. Proto v paralelní pasáži mormonské-
ho kánonu, ve Výběru z knihy Mojžíšovy, 
čteme: „(…) Ale ze stromu 
poznání dobrého a zlého, 
z něho nebudeš jísti, nicmé-
ně, můžeš se sám rozhod-
nouti, neboť to je ti dáno; 
ale pamatuj, že to zakazuji, 
neboť v ten den, kdy z něho 
pojíš, zajisté zemřeš“ (Mojž 
3,17; zvýraznění J. S.). 
Rozšíření kánonu zde text 
tedy posunuje směrem k in-
terpretaci fundamentu, ne-
boť z kategorického nesmíš 
činí vyber si. Tím je dosa-
ženo stavu, kdy ve světle 
Mojž 3,17 není již možno 
interpretovat Gn 2,17 jiným 
způsobem.

Vztah kánon – dějiny 
církve, kontinuita 
a cykličnost dějin spásy
Druhá forma aktualizace 
mýtu je v podstatě myto-

logizací dějin samotné církve, přesněji: 
začlenění církevní historie do mýtického 
korpusu. Jestliže základní motivací aktu-
alizace v předchozím případě byla snaha 
uchopit archaický mýtus, zmocnit se ho, 
vyhlásit na základě rozšířeného vyprávění 
monopol na exegezi, máme před sebou nyní 
touhu po sebepotvrzení společenství – co 
se dělo v mýtických časech, děje se i dnes. 
Mýtická doba tedy není in illo tempore – 
v oněch časech, o nichž nás informuje bib-
lická látka (a samozřejmě Kniha Mormo-
nova a Drahocenná perla), mýtická doba 
je stále, trvá, je to Nyní církevní existence.

Zde se opět můžeme vrátit na začátek – 
příkladem takovéto aktualizace je totiž již 
citovaný Smithův životopis. Ten je sám do-
sti mytizovaný a jeho vyprávění je dodnes 
mezi mormony oblíbené. Stal se Tradicí 
v plném slova smyslu a je součástí každého 
kanonického vydání mormonských Písem.

Dalším příkladem může být událost pro 
mormony velmi citově zabarvená – exodus. 
Tímto exodem zde míníme přechod pouště 
a zabírání teritoria Utah mormony v letech 
1846-1847. Už samotný fakt, že události 
tohoto putování jsou mormony nazývány 
exodus, nám ukazuje zájem o napojení 
na biblickou předlohu. Také vůdce migran-
tů Brigham Young bývá přezdíván „americ-
ký Mojžíš“. „Očividná souvislost spočívá 
v tom, že u obou skupin se vyskytuje moře 
se slanou vodou nacházející se ve vnitro-
zemí a řeka Jordán. Existuje však mnoho 
dalších velmi významných podobností. 

Dávný Izrael je propojen s Izraelem novo-
dobým“8 (zvýraznění J. S.). Když Brigham 
Young vedl poutníky do tehdy ještě nezma-
povaného teritoria, inspiroval se organizač-
ním schématem z Ex 18, které se promítlo 
do moderního kánonu: „Slovo a vůle Páně 
ohledně výpravy Izraele při jejich putování 
na západ: Nechť všichni lidé Církve Ježíše 
Krista Svatých posledních dnů a ti, kdož 
putují s nimi, jsou zorganizováni do skupin 
se smlouvou a slibem zachovávati všech-
na přikázání a ustanovení Pána, našeho 
Boha. Nechť jsou skupiny zorganizovány 
s veliteli nad stem, s veliteli nad padesáti 
a s veliteli nad deseti, s presidentem a jeho 
dvěma rádci v jejich čele, pod řízením dva-
nácti apoštolů“ (NaS 136,1-3).9 Po tomto 
„propojení s dávným Izraelem“ pokračuje 
Young již konkrétními přípravami pro da-
nou situaci.10 Mýtická doba pokračuje, je tu, 
děje se – Izrael se vydává na pouť pouští 
tak jako před tisíciletími; Boží jednání se 
zaslíbeným lidem je všem patrno.

Vztah kánon – život církve, 
aktualizace živým vyprávěním
Poslední modus aktualizace mýtu, kterým 
se budeme zabývat, je aktualizace živým 
vyprávěním, tedy živá přítomnost mýtu 
ve společenství církve, ba přímo v životě 
jednotlivců uvnitř komunity. Mýtus vy-
povídající o archaických dobách, stejně 
jako mýtus moderních časů, přinášející 
motiv kontinuity do mormonského myšle-
ní, je dále aktualizován, ba reaktualizován 

ve vyprávění. Vyprávění zpří-
tomňuje starý mýtus, roztáčí 
kolo dějin spásy přímo před 
očima, umožňuje identifi kaci 
s jeho hrdiny, vtahuje do po-
svátné hry.

Tento způsob aktualizace 
mýtu může mít mnoho růz-
ných podob. Jedná se např. 
o participaci na příběhu – for-
mou divadelní hry, zpíváním 
písní s mýtickým obsahem, 
či hraním společenských her, 
jež zdůrazňují jasnou paralelu 
mezi lidem smlouvy v dobách 
archaických i moderních.

Navíc dochází k přímé 
účasti na aktualizovaném 
mýtu formou osobní identi-
fi kace s mytologickými po-
stavami. Mormon z liberecké 
odbočky Církve Ježíše Krista 
Svatých posledních dnů vzpo-
míná na moment své konver-

Příběh o záchraně první úrody v zaslíbené zemi mormonů roku 1848 
díky mořským rackům, kteří na základě modliteb osadníků přilétli 
a vyzobali kobylky, jež ničily úrodu, je oblíbeným mormonským 
vyprávěním. Tento obrázek slouží výchově dětí v mormonských 
rodinách. - Rackům je také věnován památník v samém centru mor-
monismu, v chrámovém okrsku v Salt Lake City v americkém státě 
Utah. Racek je ostatně ofi ciálním symbolem tohoto státu.
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Tento článek prošel recenzním řízením.

Paralelu mezi biblickou zaslíbenou zemí a mormonským 
územím Deseret podporuje tato kresba, poprvé publikovaná 
roku 1900. Velké solné jezero, Utažské jezero, pásy hor a řeka 
Jordán mezi nimi na území Deseretu připomínají (obrácenou) 
mapu Palestiny s Mrtvým mořem, Tiberiadským jezerem 
a řekou Jordán. – Ilustrace z knihy Catherine L. Albanesové 
America religions and Religion, Wadsworth 1999, str. 215.

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

Myth as the Spirit of the Church
This article focuses on Mormonism and its role in the 
history of religion, particularly on those religious pheno-
mena in Mormon history and spirituality which resemble 
general phenomena known from the historical study of 
religions. The author examines the relation between dif-
ferent forms of Mormon narratives and the myth, which 
is understood to be the main factor in self-understanding 
of the church on its journey through history. A focused 
research of the role of narrative and its relation to the ca-
nonical texts is essential for the study of Mormonism. At 
fi rst the article examines the modifi cations of the canoni-
cal text itself that forms the old part of Mormon tradition. 
Then it continues with the study of self-understanding 
and self-mythologization of the church, and concludes 
with the examination of the manner in which the nar-
rative matter is lived out in the actual life experience of 
the members of the community. The role of narrative, 
as it can be observed in the history of Mormonism, is 
comparable with a similar role that narrative plays in 
other religious traditions.

ze: „Já jsem se poprvé setkal s misionáři 
v Americe. Trochu jsme si povídali, ale 
mě to nějak netáhlo, radši jsem chodil s ka-
marády do hospody, což s misionáři nešlo. 
(Smích) Jedině jsem ale viděl, že oni žijí 
tak nějak mnohem kvalitněji než já. (…) 
A tak jsem se jednou rozhodl, že chci oprav-
du vědět, jestli to, co říkají je pravda. Tak 
jsem zůstal doma a zkusil jsem se modlit. 
A modlil jsem se tehdy opravdu celou noc, 
přesně jako Enos.“11

Enos je jedním z proroků Knihy Mor-
monovy, jeho příběh je skutečně archety-
pem toho, co dotyčný vypravuje coby svůj 
prožitek: „Vizte, stalo se, že já, Enos, věda, 
že můj otec byl spravedlivý muž – neboť 
mne poučoval ohledně svého jazyka, a také 
podle výchovy a nabádání Páně – a velebe-
no za to buď jméno Boha mého – a povím 
vám o zápase, který jsem měl před Bohem, 
nežli jsem získal odpuštění svých hříchů. 
Vizte, šel jsem loviti zvěř do lesů; a slova 
o věčném životě a o radosti svatých, jež 
jsem často slýchal svého otce promlouvati, 
mi pronikla hluboko do srdce. A duše má 
hladověla; a já jsem poklekl před svým 
Tvůrcem a volal jsem k němu v moc-
né modlitbě a v úpěnlivé prosbě za svou 
vlastní duši; a po celý den jsem k němu 

volal; ano, a když při-
šla noc, stále ještě jsem 
pozvedal svůj hlas vy-
soko, až dosáhl nebes. 
A přišel ke mně hlas 
řka: Enosi, tvoje hří-
chy jsou ti odpuštěny 
a ty budeš požehnán“ 
(Enos 1,1-5). 

Máme zde tedy po-
čáteční stav nespoko-
jenosti: „viděl jsem, 
že ži j í  kvali tně j i“ 
a „a duše má hlado-
věla“. Poté intenzivní 
modlitba, po níž nastá-
vá pocit ujištění. Mý-
tus se vlamuje do živo-
ta, začíná být prožíván.

Důsledky pro 
výzkum
Na podkladě mormon-
ských pramenů jsem 
se v krátkosti pokusil 
ukázat, že toto hnutí 
není možno dostateč-
ně věrohodně zkou-
mat, pokud zůstaneme 
u prostého popisu jeho 

teologických a metafyzických konceptů. 
Chceme-li se dopracovat skutečně fundo-
vaného pohledu na strukturu mormonské-
ho hnutí a na procesy, které společenství 
mormonů konstituují, musíme vzít zásad-
ní ohled na narativní tradici. Právě ona se 
ukazuje být jádrem spirituality a hlavním 
tahem mormonismu jako celku.

Vezmeme-li za východisko libovolný 
mormonský metafyzický koncept, záhy 
zjistíme, že vykazuje tendenci k narativ-
nímu podání. Sledujeme-li toto podání 
v životě církve, zjistíme, že se pohybuje 
na třech základních rovinách, resp. ve třech 
základních krocích, které opakují a zdů-
razňují celkovou tendenci teologických 
a metafyzických konceptů k tomu, aby 
byly vyprávěny. 

Základní schéma tohoto přechodu 
od metafyzického konceptu k narativní-
mu podání je jednak obecným vyjádřením 
vztahu mezi teologií církve a jejím živo-
tem, jednak popisem naračního procesu 
na každé ze tří uvedených úrovní, jednak 
metodou vzájemného přechodu mezi těmi-
to úrovněmi. Můžeme říci, že toto schéma 
je základním gestem náboženského života 
mormonských církví, gestem, které sebe 
sama odůvodňuje i vysvětluje.                

Poznámky
 1 Viz např. SUŠER, Jan: Písmo svaté, církev svatá, ži-

vot svatý, in: Okruh a střed 1/2008, s. 22-29, ISSN 
1212-1037.

 2 Mýtem myslíme v tomto textu příběh pojednávající 
o transcendentní skutečnosti (resp. jejím vlomu do všední 
prožívané reality), kolem něhož se konstituuje nábožen-
ské společenství.

 3 K tomuto tématu můžeme doporučit vynikající studii 
etnologa Jana Pokorného: Svatý text mezi řečí a písmem, 
tamtéž, s. 2-15.

 4 Všechny následující citace z mormonského kánonu 
dle: Kniha Mormonova, Nauka a smlouvy a Drahocen-
ná perla. Salt Lake City: Církev Ježíše Krista Svatých 
posledních dnů, 2004. Používáme standardní zkratky 
jednotlivých knih dle seznamu uvedeného v citovaném 
vydání.

 5 „Odstraniv zeminu, vzal jsem si sochor, který jsem vklínil 
pod okraj kamene, a s trochou námahy jsem ho nadzvedl. 
Nahlédl jsem dovnitř a tam jsem vskutku spatřil desky 
(…).“, JS-Ž 1,52.

 6 „Profesor Anthon uvedl, že překlad je správný, více 
než jakýkoli, který dříve viděl přeložený z egyptštiny. 
Potom jsem mu ukázal ty, které ještě přeloženy nebyly, 
a on řekl, že jsou egyptské, kaldejské, assyrské a arabské 
(…) Dal mi osvědčení (…) Opustil jsem ho a šel jsem 
k dr. Mitchellovi, jenž potvrdil, co profesor Anthon řekl 
jak ohledně znaků, tak překladu.“, JS-Ž 1,64-65.

 7 Biblické citace dle: Bible, Písmo svaté Starého a Nové-
ho zákona, Český ekumenický překlad, Česká biblická 
společnost, Praha 1998. Zkratky používány rovněž stan-
dardní dle uvedeného seznamu.

 8 NELSON, Russel M.: Exodus se opakuje, in: Liahona 
2/2002, Intellectual Reserve, Inc., Salt Lake City 2002, 
ISSN 1080-9554 (anglická mutace).

 9 Srv. Ex 18,21: „Vyhlédni si pak ze všeho lidu schopné 
muže, kteří se bojí Boha, (...) Dosaď je nad nimi za správ-
ce nad tisíci, sty, padesáti a deseti.“

 10 „Nechť si každá skupina opatří pro putování veškerá 
spřežení, vozy, zásoby, oblečení a další nezbytnosti (...), 
aby šli jako pionýři, aby připravili zasetí jarního obilí“, 
NaS 136,5.7; atp.

 11 Ze záznamu osobního rozhovoru (28. 7. 2005).
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Nydahl a nakla-
datelství Bílý 
deštník, které 
vydává časopis 
B u d d h i s m u s 
dnes a  spisy 
Ole Nydahla. 
8. června 2007 
byl Buddhismus Diamantové cesty regis-
trován Ministerstvem kultury jako nábo-
ženská společnost „Buddhismus Diamanto-
vé cesty linie Karma Kagjü“ podle zákona 
č. 3/2002 Sb. a stal se tak prvním a zatím 
jediným ofi ciálně registrovaným buddhis-
tickým společenstvím. Celkově je do této 
dosud největší a nejrychleji rostoucí linie 
buddhismu u nás aktivně zapojeno několik 
stovek, volněji pak kolem patnácti set až 
dvou tisíc buddhistů. Česká republika se 
tak z hlediska globálního šíření Buddhismu 
Diamantové cesty řadí k vůbec nejúspěš-
nějším zemím.5

Fenomén jóginství 
a jeho hermeneutika
Styl Buddhismu Diamantové cesty bývá 
ve svém émickém paradigmatu nahlížen 
jako cesta jóginů. Jóginství znamená slo-
vy cestujícího učitele Jakuba Kadlece „žít 
ve světě, ale nebýt z něho“. „Buddhisté 
se chovají jako normální lidé. Jedí maso, 
občas zajdou na pivko a noc radši stráví 
s partnerkou než sami.“6 Důležité ovšem 
je, že se ve všech životních situacích snaží 

Na Nydahlovo hnutí nelze aplikovat jeden výlučný pohled

Vít Ronovský

Dánský učitel tibetského buddhismu lama Ole Nydahl je vůdčí postavou celosvětového 
společenství Buddhismu Diamantové cesty linie Karma Kagjü na Západě a kontroverzní osob-
ností, zvláště vzhledem ke své nevybíravé kritice na adresu islámu, ale také jiných světových 
náboženství. Cestu, jíž se toto nové náboženské hnutí vydalo zvláště po defi nitivním schizmatu 
linie Karma Kagjü v roce 1994, můžeme tak jistě nahlížet jako fenomén „západního buddhismu“. 
Je však odpovídající mluvit o Buddhismu Diamantové cesty jako o buddhismu „instantním“ 
či „light“? A jaké příčiny a funkce má uvnitř skupiny popisovaná tendence k negativnímu se-
bevymezování?1 Abychom se mohli pokusit o zodpovězení položených otázek, podívejme se 
nejprve v krátkosti na historii hnutí na Západě a u nás.

JAK INTERPRETOVAT 
BUDDHISMUS 
DIAMANTOVÉ CESTY

Nový věk linie Karma Kagjü nastal 
s exodem Tibeťanů v roce 1959 a vzrůs-
tem zájmu o tibetský buddhismus ze strany 
příslušníků tehdejší západní kontrakultury, 
k níž se v té době v Evropě řadil také Ole 
Nydahl se svojí ženou Hannah. Do Nepá-
lu, kde manželé strávili tři roky studiem 
a praxí u tehdejší hlavy linie Karma Kagjü 
XVI. karmapy Rangdžunga Rigpä Dordže-
ho, však Nydahl paradoxně zavítal přede-
vším kvůli pašování hašiše a dalších drog 
do Dánska.2 Roku 1972 XVI. karmapa po-
věřil Nydahla zakládáním center linie Kar-

ma Kagjü nejprve v Evropě, od roku 1980 
i v USA a dalších částech světa. Po karma-
pově smrti v roce 1981 přešla vedoucí úloha 
na Künzig Žamara rinpočheho, který se za-
sloužil o intronizaci karmapy Thinlä Thajä 
Dordžeho. Tato intronizace proběhla za ná-
silných okolností   17. března 1994 v Karma-
pa International Buddhist Institute (KIBI) 
v Novém Dillí. Lama Ole Nydahl a celé 
hnutí Buddhismus Diamantové cesty tedy 
nyní pracuje výhradně pod duchovním ve-
dením a požehnáním XVII. karmapy Tha-
jä Dordžeho. Do současnosti se tzv. týmu 

„TCHO“3 podařilo 
rozšířit jejich poje-
tí tibetského bud-
dhismu reprezen-
tovaného 613 laic-
kými centry do 44 
zemí světa.4

Č e s k o u  r e -
publiku navště-
voval Ole Nydahl 
již v době totali-
ty, první centrum 
však vzniklo v Pra-
ze až po Nydahlo-
vě návštěvě v roce 
1994. Došlo k za-
ložení občanského 
sdružení Společ-
nost diamantové 
cesty, později také 
Nadačního fondu 

Přednáška Ole Nydahla na téma Buddha a láska 
(Praha, 9. 12. 2008)                                       

Foto: Vít Ronovský

Tento článek prošel recenzním řízením.
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udržovat čistý pohled a chovat se jako  bud-
dha. Toto pojetí tedy charakterizuje chápání 
smyslových prožitků jako potencionálních 
prostředků realizace a v praxi se zjedno-
dušeně řečeno projevuje velmi radostnou 
a přátelskou atmosférou center v duchu 
zásady „drogy (mimo alkoholu) ne, sex 
ano“. Dalšími aspekty tohoto přístupu je 
pak projekce tradičních západních hodnot 
částečně vycházejících z křesťanství, jako 
například racionality, idey lidských práv, 
svobody a demokracie, na buddhismus 
(tedy spojování buddhismu se sekulární 
politickou kulturou) a zdůrazňování „kri-
tického myšlení“. Tento styl, reprezento-
vaný svéráznou osobností Ole Nydahla, 
který se netají svými radikálními názory 
na islám, aktivním vyhledáváním adrena-
linových zážitků a ani v minulosti ne zcela 
monogamním životem, bývá ovšem často 
kritizován z buddhistických i nebuddhis-
tických kruhů jako přímočaré až konzum-
ní pojetí. Martin Baumann označuje tento 
přístup dokonce za „instantní buddhismus“ 
či „buddhismus light“.7

Je však poměrně překvapující, jak ma-
lému zájmu se téma Buddhismu Diamanto-
vé cesty z akademických řad dosud těšilo. 
Toho si ve svém jarním článku na Journal 
of Global Buddhism všímá i Burkhard 
Scherer a poprvé nastoluje téma interpreta-
ce Buddhismu Diamantové cesty.8 Problém 
se pokouší nahlédnout 
z hlediska Ricoeuro-
vy teorie hermeneuti-
ky důvěry a podezře-
ní a argumentuje, že 
dosavadní zpracování 
tématu probíhalo pře-
vážně z jednostranných 
pozic hermeneutiky po-
dezření. Pro pochopení 
doktrinální dimenze Di-
amantové cesty je podle 
něj klíčová historická 
analýza její kontinuity 
a transmise, kterou Ny-
dahl explicitně odka-
zuje k převážně laické 
tradici tzv. tibetských 
mahásiddhů (Marpa, 
Milaräpa) a „bláznivých 
jóginů“ (Cangňon Heruka, Dugpa Kunlä) 
a jejich nekonvenčního chování.9 Předá-
vání tohoto odkazu má navíc i přes kriti-
ku z vlastních řad přetrvávající podporu 
u hierarchie Karma Kagjü. Je tedy možné 
v případě Buddhismu Diamantové cesty 
jednoduše použít označení „buddhismus 

light“? A v jakém smyslu? Pohlédneme-li 
také na přetrvávající formy poměrně tra-
diční a náročné tibetské praxe, musíme 
konstatovat, že nikoliv. Překonání základ-
ních čtyř přípravných cvičení (ngöndra) je 
totiž údajně schopno pouze asi 15 procent 
studentů. Pojem „instantní buddhismus“ je 
pak podle Scherera aplikovatelný ve dvou 
případech: (1) Někteří tzv. cestující učitelé 
ngöndro sami dosud nedokončili, případně 
nepraktikují vůbec. (2) Určitý „instantní“ 
aspekt můžeme spatřovat v simultánním, 
náhlém (a nikoliv gradualistickém) pojetí 
osvícení spojeném s konceptem „blažené 
prázdnoty“ (detong).

Důležitým bodem hermeneutiky toho-
to nového náboženského hnutí však přesto 
zůstává otázka, do jaké míry je načrtnutý 
interpretační rámec historické kontinuity 
společenství Buddhismu Diamantové ces-
ty, sahající až k tibetské tradici mahásid-
dhů, aplikovatelný na Západě. I s ohledem 
k překvapivě rychlému růstu hnutí je tedy 
při jeho interpretaci nezbytné vzít v úvahu 
také hlediska sociální psychologie konver-
ze. Ta nás mohou zavést až k otázce, zda 
tento jóginský styl na Západě neodpovídá 
částečně tomu, co Hugh Urban nazval „du-
chovní logikou pozdního kapitalismu“.10 
Provádění generalizací a škatulkování je 
v tomto směru ovšem zvláště problema-
tickou záležitostí.

Negativní sebevyme-
zování, jeho příčiny 
a funkce
Dalším obtížným aspek-
tem interpretace Bud-
dhismu Diamantové 
cesty je časté negativní 
sebevymezování vůči 
jiným náboženstvím 
i směrům buddhismu 
a jeho spojení se sa-
motným sebepochope-
ním skupiny a procesem 
konstrukce osobní ná-
boženské identity členů. 
Určité implicitně nega-
tivní konotace v záleži-
tosti náboženství spo-
jené s pocitem vlastní 

výjimečnosti a výlučnosti zde zjevně vy-
plývají již z přesvědčení, že buddhismus 
není náboženství, ale Buddhovo vyjádření 
„jak se věci mají“, či z na přednáškách často 
probíraného dichotomního schématu nábo-
ženství víry a prožitku.11 Výraznou potřebu 
negativního sebevymezení můžeme zare-

gistrovat ve vztahu ke křesťanství jakožto 
domácí tradici, předmětem nejradikálnější 
kritiky uvnitř hnutí je však islám. Zásadní 
roli v této záležitosti hrají bez pochyb ve-
řejné projevy Ole Nydahla, při nichž vět-
šinou nejenže neopomíjí zdůraznit hrozbu 
islámu pro euroamerickou civilizaci a její 
hodn oty, nýb rž v tomto směru dokonce 
otevřeně nabádá k aktivismu a „obraně 
naší civilizace“.12 Jedním z těch, u něhož 
se těmto výzvám dostalo sluchu, byla napří-
klad překladatelka Nydahlovy knihy Velká 
pečeť Olga Ryantová, v minulosti hojně pu-
blikující kmenový autor serveru Eurabia. 
Ta na sebe upozornila koncem roku 2004 
podáním podnětu Ministerstvu kultury s ná-
vrhem na odebrání registrace Ústředí mus-
limských obcí, a aktivně se angažovala také 
v kontroverzní kauze Já, muslim13 v roce 
2005. Právě v záležitosti kauzy Já, muslim 
byl překvapivým zjištěním autora fakt, že 
hlavní postavou dokumentu - „infi ltráto-
rem“ - se stal již dlouhodobě praktikující 
člen Buddhismu Diamantové cesty.14 Tento 
specifi cký typ „angažovaného buddhismu“ 
můžeme v tomto případě i dalších15 prav-
děpodobně spojovat pouze s naprostou 
menšinou. Avšak pohledy českých učitelů 
i většiny praktikujících, kteří se účastnili 
autorova kvalitativně zaměřeného terénní-
ho výzkumu, se přesto jeví být islamofob-
ního charakteru.16 Z těchto důvodů je dle 
autorova názoru relevantní, aby tato hnu-
tím sdílená politická vize skutečnosti byla 
interpretována jako jistý druh implicitního 
náboženství, tedy jako určitý skrytý sys-
tém významů, který společně s explicitně 
vyjádřenou náboženskou stránkou skupiny 
participuje na konstrukci celkové osobní 
náboženské identity členů. 

Příčinu internalizace tohoto druhu im-
plicitního náboženství členy můžeme inter-
pretovat různými způsoby. Jedním z nich je 
v hnutí šířená vize komplexní hodnověr-
nosti, podle níž různé části životního stylu 
a učení představují jednotný celek (symbo-
lický svět).17 Zde je důležité zdůraznit vý-
raznou vázanost této vize na osobnost Ole 
Nydahla. Vzhledem k jeho silné (nikoliv 
však vynucené) náboženské autoritě uvnitř 
hnutí, kterou ve svém posudku pro Odbor 
církví Ministerstva kultury ČR zmiňuje 
i Zdeněk Vojtíšek,18 totiž často již nezbývá 
mnoho prostoru pro zpochybňování jeho 
politických názorů. Právě Nydahlovy ostře 
vyhraněné názory vůči islámu ve spojení 
s jejich běžným přejímáním praktikujícími 
potom vyvolávají zvláště v řadách odbor-
né veřejnosti oprávněně obavy. Situace je 

Karmapa Thinlä Thajä Dordže 
na obálce zatím posledního čísla 
časopisu Buddhismus dnes.
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 16 Vít Ronovský, Martin Fárek, cit. dílo, s. 58.
 17 Richard Gróf, Milan Kováč, Motivácia k náboženskej 

činnosti v buddhistickej skupine Diamantová cesta [di-
zertační práce], Brno: Masarykova univerzita, 2008, 
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FF Univerzity Pardubice a oboru Doplňující pedagogické 
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Tradiční letní meditační kurz v Těnovicích 1. - 5. 8. 2008
Foto: Vít Ronovský.

ovšem složitější, než aby ji bylo 
možné obsáhnout jedním výluč-
ným pohledem. I Vojtíšek totiž na-
konec konstatuje, že v Buddhismu 
Diamantové cesty „mladým lidem 
není bráněno v osobnostním a du-
chovním vývoji a že z této nekritic-
ké závislosti běžně a bez následků 
vyrůstají,“ s čímž můžeme souhla-
sit; naproti tomu ale v posudku 
také dává k uvážení, „zda dosa-
vadní působení „Buddhismu Dia-
mantové cesty“ není blízko k roz-
něcování nenávisti a nesnášenli-
vosti“ (ačkoliv nakonec registraci 
doporučuje). Pokud se pokusíme 
hlouběji proniknout k příčinám 
a funkcím negativního sebevy-
mezování, jeví se být vhodné interpretovat 
jej jako prostředek důležitý pro naplňová-
ní různých psychologických, sociálních 
a náboženských potřeb jedince i skupiny.19 
Můžeme si totiž všimnout, že se současní 
praktikující Buddhismu Diamantové cesty 
v České republice nacházejí převážně mezi 
18. a 30. rokem života, což naznačuje sou-
vislost mezi jejich spirituálně-vývojovým 
stupněm a způsobem naplňování univerzál-
ních potřeb (Maslow), zvláště pak univer-
zální potřeby někam patřit a potřeby (sebe)
ocenění a specifi cké potřeby racionalizace 
a potřeby pocitu výjimečnosti. Je také třeba 
dodat, že u některých členů vychází jejich 
averze k islámu částečně z četby (případ-
ně inspirované názory, s nimiž se v hnutí 
setkali) jim dostupných zdrojů informací 
(například Koránu) či interpretace osobních 
zkušeností s muslimy.

Přehlédnout nelze ani imunitní funkci 
ostrého sebevymezení pro rostoucí soci-
ální organismus Buddhismu Diamantové 
cesty, kterou sám Ole Nydahl vyjadřuje 
tvrzením, že během přednášek demonstruje 
svůj radostný přístup k lásce a sexu a varu-
je například před nebezpečím islámu pro-
to, aby z center odfi ltroval „problematické 
skupiny lidí“.20 Při pátrání po skutečných 
zdrojích Nydahlovy sebestylizace do po-
zice „ochránce“ západní civilizace před is-
lámem se potom, s ohledem na Nydahlovo 
držitelství iniciace kontroverzní buddhistic-
ké Kálačakra tantry, která mu byla předána 
mimo jiné Lobpönem Cečhu rinpočhem 
v roce 1994, opět dostáváme k problema-
tické otázce autenticity a kontinuity Bud-
dhismu Diamantové cesty.

Cílem tohoto článku ovšem nebylo de-
fi nitivní zodpovězení všech načrtnutých 
otázek, jako zejména poukázání na plura-

litu možných přístupů k tomuto „neoorto-
doxnímu“ náboženskému hnutí a nutnost 
opuštění myšlenky o výlučnosti jediné in-
terpretace jako konečné pravdy. Pro sku-
tečné porozumění Buddhismu Diamanto-
vé cesty a jeho vyváženou interpretaci se 
tedy jeví být nezbytný také účastný přístup, 
který by umožnil proniknutí k émickému 
paradigmatu skupiny a vyjasnění pojmů 
jako „instantní buddhismus“ v daných 
kontextech. Tato oblast dosud také čeká 
na své zpracování prostřednictvím rozsáh-
lejšího kvantitativně zaměřeného terénního 
výzkumu.



Poznámky
 1 Těmito otázkami se autor článku zabýval již ve své 

bakalářské práci. Vít Ronovský, Martin Fárek, Světová 
náboženství z pohledu Buddhismu Diamantové cesty: 
Působení Ole Nydahla v České republice [bakalářská 
práce], Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009, URL: 
<https://dspace.upce.cz:8443/bitstream/10195/33281/1/
RonovskyV_Svetova%20nabozenstvi_MF_2009.pdf>. 
Předkládaný článek je pokusem o částečné shrnutí a roz-
vinutí tématu.

 2 O těchto svých zkušenostech včetně prvních kontaktů 
s tibetskými učiteli a naukou Diamantové cesty se Ny-
dahl podrobně vyjadřuje v knize Moje cesta k lamům, 
Brno: Bílý deštník, 2005 (anglický originál Entering the 
Diamond Way, 1. vydání 1985).

 3 TCHO = Tomek Lehnert, Catrin Hartung, Hannah a Ole 
Nydahlovi. K rozpadu této skupiny došlo v roce 2007 
po smrti Hannah Nydahlové a odstoupení Tomka Leh-
nerta kvůli vážným zdravotním potížím.

 4 „Lama Ole Nydahl“ [online], Diamond Way Buddhism 
Worldwide [cit. 2009-08-14], URL: <http://www.di-
amondway-buddhism.org/default.asp?col=03&t=tea-
chers.htm#LamaOleNydahl>.

 5 V souvislosti s tímto růstem a přípravou mnohamilio-
nových projektů (např. Gompa Praha, Dům Diamanto-
vé cesty Brno, Evropské centrum v podhůří německých 
Alp) v březnu roku 2008 vystoupilo z důvodů údajné 
rostoucí institucionalizace, centralismu a materiálního 
zatížení z ofi ciální organizace BDC semilské centrum. 
Daniel Stotz, Kritiken an der Lama-Ole Organisation 
von Daniel Stotz 3/2008, Semily, 2008.

 6 Jakub Kadlec, „Půlnoční dharma 08.02.2007“ [online 
pořad], Radio 1, URL: <http://www.radio1.cz/mp3/po-
rady_2007/PULNOCNI%20DHARMA-2007-02-08.
MP3>.

Problem of Diamond Way Buddhism Interpretation
This paper opens up a little elaborated fi eld of Diamond 
Way interpretation. After a short historical overview it co-
mes to the explanation of yogi phenomenon, analyses the 
possibility of its identifi cation with so called “Buddhism 
light“, and asks the question of historical continuity. 
The second part of  the article is aimed at the theme of 
frequently negative self-determination of this movement 
with regard to the situation in the Czech republic and tries 
to name a couple of its reasons and functions as different 
collateral interpretations.
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První body jsou společnou výzvou křesťan-
ským komunitám. Je třeba se varovat nejen 
rasového, ale i náboženského antisemitis-
mu. To začíná již biblickou prací. Uvědo-
míme-li si židovskou identitu Ježíše a prv-
ních učedníků, měli bychom představovat 
Starý a Nový zákon jako komplementární 
a vzájemně se potvrzující části Bible a ne 
jako protikladné, nebo jako její „vyšší“ 
a „nižší“ část. Doporučuje se tomu přizpů-
sobit i lekcionáře církví, kde je tato praxe. 
Křesťanská liturgie se má očistit od proti-
židovských projevů v kázáních, hymnech 
a modlitbách a má využívat duchovního 
bohatství židovské liturgie a interpretace 
pramenů. Ve studijních plánech křesťan-
ských škol či seminářů se mají pravdivě 
a kriticky podat dějiny křesťanského anti-

Nově mezi křesťany a Židy

Ivan O. Štampach

V létě roku 1947 se sešlo 65 křesťanů a Židů z 19 zemí, aby 
společně reagovali na tehdy nedávnou tragédii židovského 
společenství. Vytvořili Mezinárodní radu křesťanů a Židů (In-
ternational Council of Christians and Jews, ICCJ). Po 62 letech, 
v červenci 2009 ICCJ na své výroční konferenci v Berlíně 
rekapitulovala dosavadní práci a vývoj vztahů mezi judaismem 
a křesťanstvím. Soupis úkolů, které na sebe přítomní Židé 
a křesťané berou, vyjádřila organizace v prohlášení A Time 
for Recommitment: The Twelve Points of Berlin (Čas pro ob-
novený závazek: Dvanáct bodů z Berlína). Podtitul zní: Výzva 
křesťanským a židovským komunitám světa. Body doplňuje 
historická studie k židovsko-křesťanským vztahům zejména 
od II. světové války.

judaismu a má se podpořit křesťanské stu-
dium židovských pramenů. 

Podpora mezináboženskému dialogu 
obou vyznání předpokládá vzájemnou dů-
věru a uznání rovnosti. To pak umožňuje 
zahrnout i vzájemné kritické pohledy.

Křesťanská teologická práce má zásad-
ně odmítnout mínění, že křesťané nahradili 
ve smlouvě s Bohem Židy. Je třeba odmít-
nout organizované úsilí o konverzi Židů 
a uznat společnou misi obou komunit při 
přípravě budoucího věku.

Křesťané se mají modlit (a usilovat) 
o pokoj pro Jeruzalém. To zahrnuje pocho-
pení pro náklonnost Židů vůči jejich tradič-
ní zemi i pro jejich spojení se státem Izrael, 
který chápou jako záruku svého fyzického 
a kulturního přežití. Kritika sionismu či po-
litiky státu Izrael je oprávněna, ale nesmí 
jít o vyjádření antisemitismu. 

Body 5-8 berlínského prohlášení jsou 
výzvou Židům a židovským komunitám. 
Vývoj vzájemné důvěry to umožnil. Uka-
zuje se, že se mýlí ti, kdo v ICCJ a jejích 
členských organizacích vidí jen úsilí křes-
ťanů o přátelské vztahy k Židům a vlastní 
sebekritiku. Po desetiletích refl exí a úvah 
na sebe berou úkoly obě vyznání.

Židé mají uznat, že mnoho křesťan-
ských komunit ve 20. století změnilo své 
vztahy k Židům. Zjistí to intenzivnějším 
dialogem s křesťany. Měli by ve svém 
prostředí poskytovat správné informace 
o křesťanství. Měli by studovat Nový zá-
kon jako posvátný text svých křesťanských 

partnerů v dialogu, 
ale i jako dílo, které 
spolu s ranou rabín-
skou literaturou pa-
tří k dějinám soudobého judaismu.

Toto společenství by se mělo poprat 
s vlastními liturgickými texty, které se jeví 
jako rasistické a xenofobní. Uznají-li Židé, 
že takové výpovědi jsou výrazem doby, kdy 
byli bezmocnou, pronásle dovanou a po-
kořenou menšinou, budou schopni ve své 
liturgii nyní zdůraznit texty pod porující 
otevřenost a toleranci a nově vyložit, změ-
nit či vynechat ty, které jsou vůči ostatním 
problematické.

Pro mnoho křesťanů, kteří jsou v přátel-
ských vztazích se Židy, je nesnadné podpo-
řit jakoukoli podobu státní politiky Izraele, 
zejména vůči Palestincům. Z toho vznikala 
nedorozu mění a napětí. Křesťané a Židé 
se na berlínské konferenci shodli na vý-
zvě Židům, aby odli šovali dobře míněnou 
kritiku Izraele od antisemitismu, když při-
tom křesťané zároveň uzná vají židovskou 
potřebu bezpečí zajišťovanou izraelským 
státem. Shoda vyjádřená v prohlášení se 
týká i výzvy, aby Židé zajistili stejná práva 
náboženským a etnickým menšinám žijícím 
v židovském státě a ve výzvě k mírovému 
řešení izraelsko-palestinského konfl iktu.

Poslední čtyři body obsahují výzvy 
oběma společenstvím. Je třeba bojovat 
s negativ ními obrazy, které o sobě obě 
vyznání navzájem mají. Je třeba odstra-
ňovat vzájemné před sudky, povzbuzovat 
vzájemné studium svých textů a podpořit 
společnou sociální akci ve snaze uplatnit 
společně uznávané hodnoty. Takové jsou 
kroky očekávané mezináboženské a mezi-
kulturní výchovy. 

Nejde jen o to, aby vyznavači obou ná-
boženství hleděli na sebe navzájem, ale aby 
spo lečně sloužili širšímu lidskému spole-
čenství. Zahrnuje to stejná práva pro všech-
ny nezávisle na jejich náboženství, pohlaví 
a sexuální orientaci. Jedni i druzí mají pro-
sazovat politický, ekonomický a sociální 
prospěch náležící každé jedinečné lidské 
osobě. Proto mají být v kon taktu s poli-
tickými a ekonomickými útvary, v jejichž 
zájmu jsou dobré vztahy. Židy i křes ťany 
uznávaná biblická výzva pečovat o Zemi 
vede obě komunity ke společné debatě 
a akci ve vztahu k tvorstvu.

y y

DVANÁCT BODŮ 
Z BERLÍNA

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

Papež Benedikt XVI. při návštěvě Izraele 
u Východní zdi v Jeruzalémě. Foto: archiv.

Dokončení článku na další straně 
dole v rámečku.

z a h r a n i č í
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Jednou z dnes 38 členských organizací 
z 32 zemí se stala i zdejší Společnost křes-
ťanů a Židů, založená roku 1990. V této 
české společnosti se od jejího počátku se-
skupily osobnosti angažované v dialogu. 
K zakladatelům patří tehdejší provinciál 
dominikánů a nynější králové hradecký 
biskup Dominik J. Duka, vloni zesnulý 
profesor Jan Heller, jeho kolega též profe-
sor Milan Balabán, oba z Evangelické teo-
logické fakulty. Z židovské strany se podílí 
na činnosti SKŽ kromě jiných i tajemník 
Federace židovských obcí Tomáš Kraus 

a ředitel Židovského muzea v Praze Leo 
Pavlát. Zastoupení obou vyznání je však 
zatím nevyrovnané. Větší účast Židů by 
byla nanejvýš žádoucí. Ve dvou desetile-
tích existence SKŽ se střídala období čilé 
aktivity a stagnace. Pod vedením nedávno 
zvoleného předsedy, básníka, překladatele 
a tera peuta Adama Borziče se rozvinula 
nová aktivita. Společnost se k dvanácti 
bodům z Berlína přihlásila a zveřejní je 
ve svém periodiku nedávno přejmenova-
ném na Revue SKŽ. Očekává se diskuse 
o realizaci výzvy ve specifi ckých českých 
podmínkách.      

     

Tento článek prošel recenzním řízením.

Blízkost JB a charismatického hnutí 
Dnešní Jednota bratrská kombinuje několik 
prvků typických pro charismaticko-evan-
gelikální sbory: velká emocionálně nabitá 
nedělní shromáždění jsou vyvážena sou-
středěnou disciplinační prací v úzkých spo-
lečenstvích domácích skupinek („special 
purpose groups“),4 charismatická autorita 
biskupa Evalda Ruckého je stabilizována 
důrazem na rodinné vztahy a zapojením 
manželek kazatelů do péče. Velký důraz 
se klade na fi nancování církve i domácnos-
tí,5 hraje se globální charismatická hudba.6 
Praxe pěstovaná v libereckém sboru také 
odpovídá tomu, že u charismatiků je spíše 
než orthodoxie důležitá jistá „orthopatie“, 
správné cítění, prožívání vztahu k Bohu. 
Rovněž sociální skladba sboru (střední 
třída) odpovídá charismatickému proudu, 
který na rozdíl od předchozí vlny (u nás 
nazývané letniční, představitelem je Apo-

štolská církev) oslovující především de-
privilegované vrstvy odpovídá potřebám, 
očekáváním i estetice střední třídy.

Import ze Západu? 
Tyto podobnosti pak mohou vést k do-
mněnce, že popisovaný vývoj v české pro-
vincii Jednoty bratrské je dílem importu 
ze Západu. Takovou perspektivu většinou 
zaujímají západní vědci – religiozita byla 
podle nich v socialistickém bloku takřka 
vymýcena a nahrazena sekulárním vědec-
ko-ateistickým pohledem na svět a tepr-
ve po změně politických podmínek byla 
obnovena zvláště díky misiím ze Západu. 
Masové konverze a nečekaný rozkvět reli-
giózních a kvazireligiózních hnutí v post-
socialistickém bloku se pak připisují eko-
nomické krizi, v níž se obyvatelstvo těchto 
zemí po pádu režimů ocitlo, nebo absolutní 
jinakosti a novosti zvěstovaného učení. Ca-

Vztah Jednoty bratrské a charismatického hnutí

Barbora Spalová

Dnešní návštěvník nedělní bohoslužby v jakémkoliv sboru české provincie Jednoty bratrské 
by se mohl domnívat, že se ocitl na shromáždění běžného charismatického sboru kdekoliv 
na světě .1 Po rozkolu církve roku 1998 sbory preferující tradiční pietistickou zbožnost odešly 
a vytvořily Ochranovský seniorát Církve českobratrské evangelické.2 Takto charismaticky 
homogenizovaná provincie se vyvíjela od pentekostální spontánnosti k evangelikálnímu 
křesťanství s prvky učednické struktury. Při mém výzkumu3 v libereckém sboru mne zajímalo, 
nakolik byl tento vývoj porevolučním importem ze Západu a nakolik byl výsledkem vnitřní dy-
namiky charismatického hnutí, jehož působení v českých církvích je nutno datovat nejpozději 
do druhé poloviny minulého století. 

y

JEDNOTA BRATRSKÁ 
GLOBÁLNÍ I LOKÁLNÍ

therine Wannerová7 tento rozšířený pohled 
kritizuje a na ukrajinském případě poukazu-
je na to, že religiozita kvetla i za dob soci-
alismu, ovšem zatlačena do privátní sféry, 
odkud se s novou silou vrátila na veřejnost, 
jakmile to podmínky umožnily. 

V případě Jednoty bratrské rozhodně 
nelze mluvit o prostém importu, který by 
spíše vystihoval vývoj v církvích, jako je 
Slovo života či Pražské společenství Kris-
tovo. Tyto církve byly založeny v ČR zcela 
nově po roce 1989. V Jednotě bratrské se 
jednalo o rozmach a konečné převládnutí 
specifi ckého charismatického hnutí v rámci 
tradiční církve. 

Vývoj charismatického hnutí 
v Československu
Jaké byly tedy zdroje, inspirace a zpro-
středkující sítě, které tento vývoj umožnily? 

Liberecký sbor byl založen až po válce, 
roku 1945, pro české dosídlence. Tehdy měl 
390 nominálních členů. Takřka celé komu-
nistické období prožil pod vedením kazate-
le Josefa Votrubce, který zemřel v polovině 
80. let minulého století. Zatímco činnost 
sboru byla plně soustředěna na vnitřní ak-
tivity – bohoslužby, dětské besídky, bib-
lické hodiny – v utajení kazatelova bytu 
se od sedmdesátých let scházela skupinka 
mládeže, vrstevníků kazatelových dětí, kte-
rá se hlásila k letničnímu hnutí zprostřed-
kovanému tajně distribuovanou zahraniční 
literaturou. Po Votrubcovi se tu kazatelem 
stal Evald Rucký, původem z Církve bratr-
ské, který byl stejně jako další dva členové 
současné Úzké rady církve, Jaroslav Pleva 
a Petr Krásný, v blízkém kontaktu s Da-

z  d o m o v a

Dokončení z předchozí strany.
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Liberecký sborový dům a tzv. F - klub.   Foto: B. Spalová.

Tento článek prošel recenzním řízením.

nem Drápalem, kazatelem legen-
dárního charismatického sboru 
Českobratrské církve evangelic-
ké v Praze v ulici Na Maninách 
a později zakladatelem Křesťan-
ských společenství.8 Prožili zku-
šenost křtu Duchem svatým a dá 
se říci, že ještě před rokem 1989 
byli pilíři tehdy velmi ostrůvkovi-
tého charismatického hnutí u nás. 
Krom stěžejního Drápalova sboru 
Na Maninách měl v tomto období 
důležité slovo také Rudolf Bubik, 
pozdější a dnes už bývalý biskup 
Apoštolské církve, a tedy před-
stavitel spíše staršího letničního 
proudu. S ním byli v kontaktu 
také katolíci, kteří stáli počátkem 80. let 
20. století u zrodu katolické charismatic-
ké obnovy.9 Další charismatické skupiny 
žily k větší či menší nelibosti církevních 
vedení v rámci Bratrské jednoty baptistů, 
v Církvi bratrské či v Evangelické církvi 
metodistické. 

Zahraniční vlivy
Krom autochtonních podnětů připisova-
ných Duchu svatému je třeba se zmínit 
o zahraničních vlivech, které přicházely 
buď v podobě pašované literatury či více 
méně tajných návštěv kazatelů a misionářů. 
Jak pamětníci potvrzují, kvalita pašované 
křesťanské literatury byla velmi kolísavá, 
ovšem četlo se vše, už proto, že to bylo jed-
nak o křesťanství, jednak pašované. Touto 
cestou do Československa pronikala také 
teologie prosperity v podobě knih Kennetha 
Hagina. Z legálně distribuovaných titulů se 
stala kultovní knihou Dýka a kříž Davida 
Wilkersona, která vyšla poprvé v roce 1969 
a pak po revoluci již v 6. reedici.

Ze zahraničních kazatelů je třeba zmínit 
angažmá Johna McFarlana, vyhoštěného 
roku 1973, či Dereka Prince, vlivného pře-
devším díky pašovaným knihám. Začátkem 
90. let zde se značným ohlasem kázal také 
Steve Ryder, jehož veřejné akce organi-
zovalo právě založené občanské sdružení 
Křesťanská společenství, organizace vznik-
lá po odchodu maninského sboru z Česko-
bratrské církve evangelické. S rokem 1989 
přišel skutečný boom západních misionářů, 
jejichž působení dnes čeští evangelikální 
představitelé vidí spíše neutrálně až ne-
gativně. Dan Drápal o této invazi napsal 
dokonce knihu Will We Survive Western 
Missionaries?,10 v níž kritizuje plýtvání 
penězi, povrchnost a povýšenost, špatné 
svědomí mnohonásobně bohatších misi-

onářů či dokonce snahu „zakoupit“ sbor 
kvůli daňovým úlevám, a naopak vyjadřuje 
vděčnost za působení evangelikální učed-
nické organizace The Navigators či za tajné 
bytové semináře Johna Howartona v 80. 
letech, stejně jako za dlouhodobé vztahy 
a možnost vzájemných refl exí s mnoha 
dalšími křesťany ze Západu.11 Vyzdvihuje 
přátelské vztahy s jedním berlínským cha-
rismatickým sborem.

Evald Rucký a zvláště Jaroslav Pleva, 
který je vnukem bývalého biskupa Jednoty 
bratrské a představuje se jako reprezentant 
tradice této církve, vyzdvihují spíše vlastní 
tradici charismatické obnovy, a tedy vylití 
Ducha svatého na účastníky večeře Páně 
v Herrnhutu (Ochranově) roku 1727. Při-
tom ovšem nepopírají vliv zahraniční lite-
ratury a porevolučních misií na formování 
jejich spirituality. Také oni měli plodné 
vztahy s jedním holandským charisma-
tickým sborem, který je vyhledal v rámci 
partnerství Open door12 těsně před rokem 
1989. Od tohoto sboru také převzali or-
ganizaci domácích skupinek podle místa 
bydliště, kterou však posléze revidovali 
(s ohledem na českou mentalitu)13 a sku-
pinky rozdělili podle genderu a věkových 
a sociálních skupin.

Vývoj vztahu Jednoty bratrské k cha-
rismatickému hnutí po roce 1989 
Ještě v prosinci 1989 založily některé sbory 
jmenovaných evangelikálních církví (a ně-
které nedenominační sbory) Křesťanskou 
misijní společnost, která se nadále stala 
platformou, kde se směřování těchto sborů 
diskutovalo a kde se vytvářela opozice k ne-
přátelsky laděnému diskurzu „tradičních“ 
církví. Časopis Život víry vydávaný Křes-
ťanskou misijní společností se stal médiem 
zdejšího charismatického evangelikalismu. 

Rámec Křesťanské misijní společ-
nosti dále podporoval přátelství 
a spolupráci představitelů „charis-
matických“ sborů Jednoty bratrské 
a sborů Křesťanských společenství 
– Evald Rucký se s Danem Drápa-
lem scházel každý měsíc, pořádali 
společné pastorální konference, 
na obou stranách se očekávalo, že 
sbory Křesťanských společenství 
vstoupí do Jednoty bratrské, až to 
umožní vstřícnější sestava Úzké 
rady Jednoty bratrské. Ta byla sice 
roku 1998 synodem, který opustili 
představitelé „tradičního“ křídla, 
zvolena (v sestavě Rucký, Krásný, 
Pleva), nicméně k očekávanému 

sloučení nedošlo. Dan Drápal měl značné 
výhrady ke způsobu převzetí moci v Jed-
notě bratrské, a naopak Úzká rada Jednoty 
bratrské chtěla jednat o přijetí pouze někte-
rých sborů Křesťanských společenství. Na-
konec byl do Jednoty bratrské přijat pouze 
královéhradecký sbor Křesťanských spo-
lečenství pod vedením výrazného pastora 
Denise Doksanského. Jednota bratrská tak 
krom rozkolu se svými „tradičními“ sbory 
musela ve stejné době zpracovat i rozkol 
s blízkými sbory Křesťanských společen-
ství a platformou Křesťanské misijní spo-
lečnosti (KMS), s níž přerušila kontakty. 
Evald Rucký mi tuto svého druhu izolaci 
v rozhovoru vyložil jako vyjití z jistého 
sebeklamu: 
My jsme celá léta investovali do bavení 
se s církvemi a vyjednávání, ať už s naší 
malou stránkou14 nebo se sbory v KMS. Až 
jsme si nakonec uvědomili, že už nemáme 
žádné přátele nevěřící, a přitom to je přeci 
naším úkolem – milovat lidi kolem a nava-
zovat vztahy. Takže dá se říct, že nám ta 
KMS nechybí, protože my jsme rozvinuli 
úžasným způsobem ty aktivity směrem ven 
a dnes máme spoustu přátel zvenku. 

Dnešní zasíťování Jednoty bratrské
Dnešní zahraniční kontakty Jednoty bra-
trské jsou podle jejího vedení orientovány 
na některé provincie světové Unitas fra-
trum,15 zvláště na provincie středoamerické 
(Honduras) či africké (Tanzánie), s nimiž si 
je vedení české provincie teologicky blíže 
než s provinciemi evropskými či severoa-
merickými. Jaroslav Pleva pojmenovává 
tyto rozdíly mezi jmenovanými provincie-
mi jako opozici mezi evangelikálními pro-
vinciemi s důrazem na Písmo a liberálními 
s důrazem na tradici. Krom toho jednotlivé 
sbory pěstují různé kontakty dle vlastního 

z  d o m o v a
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Unitas Fratrum Global and Local
The Czech Unitas fratrum province lived a split between 
the „traditional“ and „charismatic“ communities in 1998. 
After that, the bigger charismatic part of the church ado-
pted a kind of global charismatic evangelical christianity 
with special purpose groups, charismatic music, strong 
autority of the preachers. In my text I analyse how much 
is this development caused by the import from the West 
after 1989 and how much it is the effect of the specifi c 
local charismatic movement dynamics. I show the effe-
ctive combination of the global charismatic networking 
and local „traditional“ presentation of the contemporary 
Czech Unity province.    

uvážení. Evald Rucký a Petr Krásný byli 
například na podzim roku 2007 na několik 
dní v Covenant church (Cerkov zaveta)16 
v Novosibirsku, kde kázali o novém zjeve-
ní a vývoji Jednoty bratrské v posledních 
letech. Co se týče zasíťování na domácí 
scéně, Jaroslav Pleva vyzdvihuje působení 
a vážnost Jednoty bratrské v Ekumenické 
radě církví.

Lokální a globální strategie 
sebeprezentace 
Vztah dnešní Jednoty bratrské k charisma-
tickému hnutí je tedy dvojznačný. Na jedné 
straně je zde viditelný ústup od vnějších 
charakteristik charismatické zbožnosti 
(méně glosolálie, méně gest a pohybů těla, 
méně veřejných modliteb za uzdravení), 
vyvázání se ze zdejších struktur charisma-
tického hnutí (přerušení kontaktů s Křes-
ťanskými společenstvími i Křesťanskou 
misijní společností) a především diskur-
zivní důraz na odlišnost od charismatic-
kého hnutí. 

Jaroslav Pleva dokonce tvrdí, že Jed-
nota bratrská vlastně nikdy nebyla součástí 
charismatického hnutí, ani to nepotřebova-
la, neboť podněty obsažené v tomto hnutí 
(důraz na osobní zbožnost, přijetí Krista 
jako osobního spasitele, důraz na zvěsto-
vání evangelia) Jednota má ve své tradici 
– částečně v tradici staré Jednoty prvních 
sedmi generací, částečně v tradici obnovené 
ochranovské Jednoty.17 Ztotožnění Jedno-
ty bratrské s charismatickým hnutím pak 
Pleva klade za vinu mluvčím „tradičních“ 
sborů Jednoty bratrské, kteří použili tuto 
nálepku ve snaze diskreditovat svou opozi-
ci v Jednotě. Celý tento spor vykládá spíše 
jako generační mocenský boj a za skutečné 
důvody rozkolu označuje například to, že 
značná část kazatelů Jednoty bratrské spo-
lupracovala s StB a nechtěla o této proble-
matice s „mladými“ diskutovat.

Na druhou stranu na světové scéně se 
česká provincie prezentuje jako evangeli-
kální s důrazem na Písmo, udržuje kontakty 
s charismatickými sbory ve spíše chudších 
oblastech, které považuje za zdravé na roz-
díl od liberálních církví zámožnějšího svě-
ta. Tato dvojí strategie je podle mě dobře 
uzpůsobena lokálním i globálním podmín-
kám – v českém prostředí je církev úspěš-
nější a důvěryhodnější jako pokračovatelka 
zdejší starobylé tradice, zatímco ve světo-
vém měřítku je výhodnější udržovat vzta-
hy s charismatickými sbory, jejichž počty 
členů, výkonnost i solventnost globálně 
rostou.            

Poznámky
 1 Allan Anderson ve své knize z roku 2004 An introdction 

to Pentecostalism klade počátky současného charisma-
tického hnutí do souvislosti se severoamerickým hnutím 
Posvěcení (či hnutím Svatosti, Holiness movement) z 19. 
st., které vycházelo z učení Johna Wesleye, jenž byl sám 
ovlivněn americkými pietistickými sbory Jednoty bra-
trské. Pietismus zdůrazňoval citové prožívání osobního 
vztahu k Bohu. Wesley přispěl světovému pentekostalis-
mu především doktrínou „druhého požehnání“ (second 
blessing) či „posvěcení“ (sanctifi cation), které mohou 
věřící obdržet jako charisma. Díky rozšíření pentekosta-
lismu, za jehož identitní znaky jsou považovány křest 
Duchem svatým a projevy charismat jako glosolálie či 
uzdravování, do afroamerických křesťanských spole-
čenství hnutí fúzuje se „spiritualitou černých otroků“ 
a získává předpoklady pro světové rozšíření. To probíhá 
díky misijnímu zápalu znovuzrozených křesťanů (často 
osobností s dary kázat a uzdravovat) i díky lokálním 
iniciativám. Počet příslušníků hnutí se na konci 20. sto-
letí odhaduje na 500 milionů, nejpočetnější zastoupení 
mají v Latinské Americe, Asii a Africe, kde oslovují 
především sociálně znevýhodněné skupiny. V severní 
Americe a v Evropě se ovšem objevuje charismatické 
hnutí ve střední třídě, o čemž svědčí obří nově stavěné 
kostely ve stylu skladišť, které si tyto církve původně 
pronajímaly („warehouse style“). Po pádu železné opo-
ny a omezeně ještě před pádem se charismatické hnutí 
rozšířilo i do východní Evropy a prostoru bývalého So-
větského svazu. Srov. např. Wanner, C. Missionizing 
Eurasia: The global networks of Ukrainian Evangelicals. 

Annal Soyuz Symposium, Princeton university 2007, 
dostupné na adrese: http://www.princeton.edu/~restudy/
soyuz_papers/Wanner.pdf, naposledy navštíveno 7.8. 
2008. Během svého vývoje a globalizačních procesů 
charismatické hnutí nabylo ještě různorodějších podob 
a klasifi kace je obtížná. André Corten ve svém článku 
„Un religieux imanent et transnational“, Archives des 
science sociales de la religion, 2006, č. 133, str. 136 – 
151, rozlišuje klasické „letniční“ a charismatiky podle 
jejich vztahu ke světu – zatímco první hlásali stažení se 
ze světa, druzí se naopak ve světě angažují. Projevuje se 
to podle něj jakoby imanentním pojetím Boha, angažo-
váním se v politice, sociálními programy církví, adaptací 
na nové technologie. 

 2 Blíže tento rozchod popisuje Zdeněk Vojtíšek, „Rozdě-
lení dokonáno“, Dingir 3 (3), 2000, str. 11-12.

 3 Článek vychází z mé sociálně-antropologické dizertace 
obhájené roku 2009 na FSV UK s názvem „Bůh ví proč. 
Studie pamětí a režimů moci v křesťanských církvích 
v severních Čechách.“

 4 Termín od Wuthnow, R., The Restructuring of American 
Religion, 1988, Princeton, Princeton University Press, 
str. 100-133.

 5 Srov. Corten, A. „Un religieux imanent et transnational“, 
Archives des science sociales de la religion, 2006, č. 133, 
str. 135.

 6 Magowan, F., Globalisation and Indigenous Christianity: 
Translocal sentiments in Australian Aboriginal Christian 
Songs. Identities, 2007, roč. 14, č. 4, str. 459-483. 

 7 Wanner, op. cit, str. 1-2.

 8 Církev Křesťanská společenství byla registrována roku 
2002 podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a nábožen-
ských společnostech. K této společné registraci přistoupi-
ly do té doby volně propojené charismatické sbory, které 
byly od roku 1990 zakládány z impulzů maninského 
sboru po celém Československu.

 9 Z dalších zdrojů katolické charismatické obnovy je třeba 
jmenovat kontakty s německými a polskými katolickými 
charismatickými společenstvími, kontakty s komunitou 
Emmanuel původem z Francie, semináře obnovy teologa 
Herberta Mühlena a kontakty s Danem Drápalem. (Dle 
rozhovoru s P. Vojtěchem Kodetem, z http://www.cho.
cz/clanky/O-Obnove-s-P-Vojtechem-Kodetem-2-cast-
rozhovoru.html, navštíveno 18. 8. 2009).

 10 Drápal, D., Will We Survive Western Missionaries?, 1997, 
Praha, Ampelos. 

 11 „Navigátoři“ poskytli maninskému sboru studijní mate-
riály Lessons on Assurance a Lessons on Christian living 
a uvedli zdejší věřící do praxe domácích skupinek.

 12 Projekt vyzýval evangelikální sbory ze Západu, aby si 
našly podobně směřující sbor za železnou oponou a po-
máhaly mu v rozvoji.

 13 Použití kurzívy zde i dále v textu vyjadřuje, že jde o ter-
mín émický, zde použitý Evaldem Ruckým v rozhovoru 
se mnou.

 14 „Malou stránkou“ zde Rucký myslí „tradiční“ sbory, vůči 
nimž se profi loval spor vrcholící rozkolem roku 1998. 
Zároveň jde ale o dehonestující aluzi na známý historic-
ký spor v Jednotě bratrské 15. století, kdy konzervativní 
„malá stránka“ prosazovala odloučení od světa, zatímco 
progresivní velká stránka Lukáše Pražského se stavěla 
za jistou kritickou angažovanost křesťanů ve světském 
dění. 

 15 Jednota bratrská, Unitas fratrum nebo Moravian church 
(http://www.unitasfratrum.org) je celosvětovou církví 
na čtyřech kontinentech se 17 plnohodnotnými provinci-
emi, které mají volební právo na celocírkevním synodu, 
jenž se koná jednou za sedm let. Jednou z těchto provin-
cií je také česká Jednota bratrská. Ochranovský seniorát 
Církve českobratrské evangelické má ve světové Jedno-
tě status „Unity Undertaking“, dílo Jednoty, který sice 
zástupcům zaručuje přístup na synod, ne však možnost 
hlasovat.

 16 Viz http://www.covenant.ru, naposledy navštíveno 
18. 8. 2009. Církev byla založena roku 1991 ruským 
manželským párem, který absolvoval na počátku 
90. let misijní školu T. L. Osborna v Litvě. T. L. Osborne 
je americký charismatický kazatel se službou uzdravo-
vání působící především v Africe.

 17 Jednotou prvních sedmi generací je myšlena Jednota 
od svého vzniku roku 1457 do rekatolizačního Obnove-
ného zřízení zemského 1627, po němž odešel do emigra-
ce i poslední biskup Jednoty bratrské Jan Amos Komen-
ský, který na sklonku života konstatuje zánik Jednoty. 
Za obnovenou nebo ochranovnou Jednotu bratrskou je 
považována církev, která se vyvinula ze společenství 
nekatolických křesťanů, jež vzniklo pod ochranou hra-
běte Zinzendorfa v městečku Ochranov v Horní Lužici. 
Ochranovská jednota se kontinuitou v ordinaci biskupů 
přihlásila ke staré Jednotě, sama však byla silně inspi-
rována pietistickým hnutím. Byla a je velmi misijně 
aktivní, odtud dnešní rozšíření Jednoty bratrské.

Barbora Spalová, PhD. (*1976) je sociální antropo-
ložka se zájmem o náboženství a hranice. Je editorkou 
BIOGRAFu, časopisu pro kvalitativní výzkum.

z  d o m o v a

Mateřské centrum v F-klubu.
Foto: Barbora Spalová.
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Původně značně radikální společenství postupně ztrácí svůj opoziční náboj

Zdeněk Vojtíšek

Stereotypní pohled na opoziční náboženské skupiny jako na „sekty“ často doprovází 
předpoklad, že je jedná o neměnná, jednou provždy „sektářská“ uskupení. Tak se někomu 
jeví i společenství svědků Jehovových. V tomto článku se ale pokoušíme ukázat, že prochází 
změnami podobně jako jiná nová společenství, byť v daleko pomalejším tempu, než je obvyklé. 

t é m a

Tento článek prošel recenzním řízením.

Typické změny, probíhající v nových nábo-
ženských společenstvích, jsou předmětem 
badatelského zájmu nejméně od doby Ri-
charda H. Niebuhra.1 Jako interní příčiny 
změn jsou jmenovány především posuny 
v sociálním statutu jednotlivých příslušníků 
první, zakladatelské generace těchto spole-
čenství, a odlišné pojetí vlastní náboženské 
příslušnosti generace druhé, tedy té, která 
se již do určitého společenství narodila. 
Za externí příčinu změn pak bývá ozna-
čován posun v přijímání nové náboženské 
skupiny jejím okolím.2 

Teorie denominalizace
Zákonitost změn, jimiž nová společenství 
procházejí, postihuje teorie denominaliza-
ce. Pracuje se dvěma ideálními typy nábo-
ženských institucí, zkonstruovanými na zá-
kladě postavení těchto institucí ve společ-
nosti. Prvním typem je „nové náboženské 
hnutí“, charakterizované především jako 
nábožensky inovativní a společensky pro-
testní skupina, jejíž vztah k většinové spo-
lečnosti vykazuje vysokou míru napětí. 
Druhým typem je pak „denominace“, jež 
je charakterizována hlavně stabilní a níz-
kou mírou napětí ve vztahu s většinovou 
společností a zařazením mezi jiné, právě 
tak společensky etablované a tolerované, ba 
respektované instituce. Teorie denominali-
zace popisuje zákonitosti procesu, při němž 
náboženská instituce díky změnám, vyvo-
laným interními i externími příčinami, po-
stupně opouští charakteristiky typu „nové 
náboženské hnutí“ a získává charakteristiky 
typu „denominace“.3

Dlouhá denominalizace společenství 
svědků ...
Také cesta společenství svědků Jehovových 
(známých do roku 1931 jako společenství 
badatelů Bible) je popsatelná modelem de-

nominalizace. Výjimečná je ovšem v tomto 
případě dlouhodobost přechodu od nového 
náboženského hnutí k denominaci. Zatím-
co u mnoha společenství tento proces bývá 
záležitostí jedné generace (a v posledních 
desetiletích sledujeme dokonce i případy 
daleko rychlejšího vývoje), společenství 
svědků není plně denominalizováno ani 
po sto dvaceti letech své existence. Někte-
ří akademičtí autoři proto toto společen-
ství označují dokonce jako „etablovanou 
sektu“,4 jíž se daří udržovat míru napětí 
ve vztahu s okolní společností na stabilně 
vysoké úrovni. 

V následujících odstavcích předkládá-
me dvě hypotézy. Nejprve naznačujeme 
(na podrobné prokázání zde není místo) 
příčinu neobvykle pomalého vývoje spole-
čenství svědků k denominaci. Považujeme 
za ni jednak mimořádně úspěšně zavádění 
mobilizačních momentů a jednak pečlivé 
budování a udržování vysokých bariér mezi 
společenstvím a okolní společností. 

Při pohledu na historii společenství 
badatelů Bible (později svědků Jehovo-
vých) vynikne, jak často a úspěšně bylo ze 
strany svého vedení mobilizováno k větší 
výkonnosti a obětavosti. Vedení organiza-
ce (a zvláště její druhý prezident J. F. Ru-
therford) osvědčilo mimořádnou citlivost 
na periody poklesu nadšení5 a dokázalo 
v těchto dobách vyburcovat své spole-
čenství novými věroučnými prvky, které 
vyžadovaly značné zvýšení osobní obě-
tavosti a které zvýšily napětí mezi svědky 
a jejich okolím. Mezi těmito radikálními 
doktrínami byla nejdůležitější nová vyhlá-
šení konce světa („závěru tohoto systému 
věcí“), která vedla badatele Bible, resp. 
svědky Jehovovy ke značným obětem pro-
středků, času i společenského postavení.6 
Silný mobilizační účinek měly i doktríny, 
které ohrožovaly zdraví a život svědků kvů-
li odmítání lékařské peče (zákazy očkování, 
transplantací a naposledy transfuze krve).7 
Další oběti na zdraví a životech některých 
i zvýšení obětavosti a odhodlání ostatních 
způsobily doktríny, předepisující nespo-
lupráci s pozemskými autoritami (úřady 
států), nebo dokonce přímo neposlušnost 
zákonům.8 Napětí zvýšily i doktríny za-
měřené proti tradičnímu církevnímu pojetí 
křesťanství a v menší míře i další.

Vysoká bariéra, která udržuje svědky 
v mentální izolaci, a tím i ve vysokém stup-
ni napětí ve vztazích s okolím, je dlouho-
době budována pomocí přesvědčení o na-
prosté jedinečnosti postavení svědků Jeho-
vových z hlediska spásy a o jejich totální 
mravní převaze nad ostatními lidmi. Exklu-
zivita spásy a mravní elitářství prostupuje 
publikacemi svědků Jehovových a velmi 
úspěšně konstruuje obraz nevyhnutelného 
náboženského i mravního selhání každého, 
kdo je vně organizace, považované za je-
diný kanál k transcendentní skutečnosti.

p p p j p j

VÝVOJ SPOLEČENSTVÍ 
SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH

Číslo časopisu Strážná věž, které „změnilo 
identitu“ svědků Jehovových. 
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t é m a

Tento článek prošel recenzním řízením.

Bariéra, která obepíná společenství 
svědků, je dále vytvářena také díky důklad-
né socializaci konvertitů a nekompromis-
nímu vztahu ke kritikům, hlavně k tzv. 
odpadlíkům. Noví příslušníci společenství 
svědků bývají dlouhodobě a pečlivě vyučo-
váni a prověřováni a vstup do společenství 
(prostřednictvím křtu) není zdaleka pova-
žován za samozřejmost. Podobně vysoká 
bariéra dělí svědky od okolní společnos-
ti i v jiném směru: svědkové jsou vedeni 
k tomu, aby si vytvořili silnou autocenzuru 
ve vztahu k informacím, které nepocházejí 
od vedení organizace, a zvláště k těm, kte-
ré by byly vůči organizaci jakkoli kritické. 
Pod hrozbou nejvyšších časných i věčných 
sankcí (odepření společenství, a v důsledku 
toho i spásy) je zakázán jakýkoli styk s tzv. 
odpadlíky.9

... přece jen spěje k završení
Druhá hypotéza se týká budoucího vý-
voje. Společenství svědků nepovažujeme 
za etablované ve svém opozičním postoji, 
ale naopak náchylné k relativně rychlému 
dokončení procesu denominalizace. Přesto-
že napětí mezi společenstvím svědků a vět-
šinovou společností bylo vysoké dlouhodo-
bě, nyní již vedení organizace patrně není 
schopno tuto úroveň udržovat. Mobilizace 
zavedením nové radikální doktríny, kte-
rá by stanovovala nové datum konce světa 
(to poslední bylo roku 1975), není pravdě-
podobná, protože celý mileniální koncept 
(pro svědky Jehovovy vrcholně důležitý) 
utrpěl roku 1995 těžkou ránu. Tehdy bylo 
změněno patrně již neudržitelné učení o tzv. 
generaci roku 1914, tedy o svědcích, kteří 
byli tohoto roku již narozeni a kteří měli 
být při „závěru systému věcí“ ještě naži-
vu.10 V souvislosti s touto úpravou je mož-
né dokonce mluvit o „změně náboženské 
identity“ svědků Jehovových.11

Jiné, původně radikální doktríny na-
víc postupně pozbývají na významu, ne-
boť je pro vedení organizace stále těžší je 
zdůvodňovat. Tak byl roku 1996 nakonec 
odvolán zákaz nástupu na vojenskou služ-
bu beze zbraně (civilní službu) a zákaz 
transfuze krve je v poslední době rozměl-
ňován do složitých předpisů, jejichž smysl 
řadovým svědkům i vedoucím na nižších 
úrovních uniká. Viditelně pak klesá i jejich 
ochota obětovat pro zákaz transfuze život 
a naopak roste touha řešit zdravotní situace 
kompromisem, který by přijetí krve nako-
nec přece jen umožnil.

Představa exkluzivní spásy pouze 
pro svědky Jehovovi je v multikulturním 

a multietnickém světě čím dál tím hůře 
udržitelná. Stále vzrůstající frekvence apelů 
na poslušnost, s nimiž se setkáváme v na-
učných publikacích svědků Jehovových 
v posledních letech, naznačuje, že vedení 
ztrácí v očích řadových svědků své nezpo-
chybnitelné postavení. 

Také mravní kredit představitelů v po-
sledních letech utrpěl. Téměř zapomenuto 
je sice zklamání, které mezi svědky v ko-
munistických státech nastalo roku 1963 
v souvislosti se změnou doktríny, která 
jejich představitelům umožňovala spolu-
práci s vládnoucí mocí a jejími tajnými 
službami.12 O třicet let později znamenal 
pro svědky v České republice značné roz-
čarování mravně pochybný způsob, ja-
kým jejich představitelé získali registraci 
Ministerstvem kultury jako náboženská 
společnost.13 Další český mravní problém 
započal roku 1992 napojením ústředí čes-
kých svědků na pochybné fi nanční zdro-
je a skončil značným rozčarováním mezi 
svědky, inspekční návštěvou ze světového 
ústředí a následným odvoláním několi-
ka vedoucích představitelů roku 2004.14 
Předpoklad mravní nadřazenosti narušil 
na světové úrovni pedofi lní skandál, který 
propukl na začátku nového tisíciletí.15 Tyto 
všechny události jednotlivým svědkům na-
značují, že jejich společenství netvoří kvali-
tativní výjimku mezi jinými náboženskými 
společnostmi. 

K postavení denominace má společen-
ství svědků patrně blíže ve společnostech 
Severní Ameriky, Evropy a Japonska, kde 
počet jeho příslušníků dlouhodobě stagnu-
je (nárůst naopak vykazuje Jižní Amerika, 
Afrika a země bývalého Sovětského svazu). 
Ve stagnujících zemích (jakou je i Česká re-
publika) jsou navíc adepti členství ve spole-
čenství přijímáni pravděpodobně16 po stá-
le kratší době a za měkčích podmínek. 
„Ochranu“ před negativní zpětnou vazbou 
narušuje v posledních letech především 
snadná dostupnost informací na Internetu. 
Kvůli Internetu také vedení organizace ztra-
tilo možnost potlačovat kritiku z vlastních 
řad ihned v zárodku. Jeho prostřednictvím 
totiž někteří svědkové (kteří kvůli hrozbě 
vyloučení zůstávají v anonymitě) tvoří di-
sidentská hnutí. Snížení bariéry mezi spo-
lečenstvím a jeho okolím tímto způsobem 
se možná v budoucnosti ukáže jako velmi 
významné.

Závěr
Model denominalizace je pravděpodobně 
možné úspěšně použít i pro popis změn 

ve společenství svědků Jehovových. Doba, 
kdy se toto společenství ocitne v postavení 
denominace, patrně není (alespoň v západ-
ních společnostech včetné té české) nijak 
vzdálená. Svědkové přestanou být svým 
okolím vnímáni jako opoziční („nebez-
pečná“, „sektářská“) skupina a stanou se 
součástí spektra běžně přijímaných nábo-
ženských společností.

 

Poznámky
 1 NIEBUHR, R. H., The Social Sources of Denominatio-

nalism, Henry Holt and Comp., New York 1929.
 2 Podrobněji VOJTÍŠEK, Z., Pastorační poradenství v ob-

lasti sekt a sektářství, L. Marek, Brno 2006, str. 60-68, 
podle BARKER, E., Plus ça change..., Social Compass 
42 (2), 1995, str. 165-180.

 3 Podrobněji o procesu denominalizace VOJTÍŠEK, Z., 
Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí, L. Marek, 
Brno 2009, str. 326-363.

 4 K tomuto Yingerovu typu (zpopularizovanému Starkem 
a Bainbridgem) přiřazuje svědky Jehovovi LAWSON, 
R., Sect-State Relations: Accounting for the Differing 
Trajectories of Seven-Day Adventists and Jehovah’s 
Witnesses, Sociology of Religion 56 (4), 1995, str. 351.

 5 Taková období nastala např. po smrti zakladatele Rus-
sella roku 1916, po nesplněném očekávání konce světa 
roku 1925, po změně učení o vztahu ke světským vládám 
roku 1963 apod.

 6 Více viz např. FRANZ, R., Krize svědomí, Ethics, Os-
trava 1994, str. 180-193.

 7 Více viz např. MALÝ, M., Čí volba a čí svědomí? Din-
gir 8 (3), 2005, str. 76-78; týž, Tichá revoluce, Dingir 
10 (1), 2007, str. 2-4.

 8 Učení, podle něhož má být křesťan loajální pouze Je-
hovovi a nikoli světským vrchnostem, bylo v platnosti 
mezi lety 1929 a 1963.

 9 Viz např. „Dávejte pozor sami na sebe a na celé stádo“, 
Watch Tower Bible and Tract Society of New York, 1991, 
str. 103-104. 

 10 Změnu přinesly studijní články v časopise Strážná věž 
z 1. 11. 1995.

 11 WEDDLE, D. L., A New „Generation“ of Jehovah’s 
Witnesses: Revised Interpretation, Ritual, and Identity, 
Nova Religio 3 (2), 2000, str. 350-367.

 12 V důsledku této změny došlo v zemích tzv. východního 
bloku ke schizmatu ve společenství svědků - menšina, 
která zůstala věrná předchozímu výkladu, utvořila spo-
lečenství Pravověrných svědků Jehovových

 13 Více viz např. MARTINEK, B., Náboženská společnost 
a stát, Dingir, Praha 2000, str. 54-55.

 14 Více viz článek Svědkové Jehovovi a moc peněz, 
Informační centrum Strážná věž, dostupný na adrese 
http://www.straznavez.cz/Media/NaVlOci.htm, down-
load 31. 8. 2009.

 15 Více viz článek Pedofi lie, tamtéž.
 16 Na základě rozhovorů s českými svědky.

Development of Jehovah´s Witnesses 
Religious groups, which can be typifi ed as so called new 
religious movements, are characterized by high tension 
in their relation to major society. With passing of time, 
however, both the groups and the surrounding societies 
change and in majority of cases, the level of tension is 
gradually reduced. At the end of this process, these reli-
gious groups usually fi nd their place in larger society and 
become denominations. This model of denominalization 
can also be applied to the religious society of Jehovah’s 
Witnesses. In this case however, the process of change 
has been extremely slow. The probable reasons for this 
anomaly are found in the fi rst part of the article. In the 
second part, it is suggested that these reasons have gra-
dually lost their relevance in past decades. In these days, 
the religious society of Jehovah´s Witnesses is therefore 
not very far from reaching the societal status of respected 
denomination.
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Jak se mění společnost svědků Jehovových

Michal M. Malý

Svědkové Jehovovi nejsou dnes titíž, jako byli v roce 1970. 
Některá zásadní dogmata jejich víry zůstávají stejná, ale jiná 
se změnila. Změnili se také samotní členové i hospodaření 
organizace. A pokud bychom současné společenství svědků 
porovnávali s tím, které (pod jménem badatelé Bible) založil 
Charles T. Russell, našli bychom změn ještě mnohem více.1 
Tyto změny mají pochopitelně vliv i na počet členů. 

t é m a

„Armageddon 
jsme nikdy nevyhlašovali“
Svědkové Jehovovi opakovaně ohlašovali 
data Armageddonu – konce světa. Posled-
ním konkrétním datem byl rok 1975. Dnes 
se význam tohoto roku, k němuž se tehdy 
mnozí upínali, mezi svědky samotnými 
značně bagatelizuje. Strážná věž se o něm 
vyjadřuje ve smyslu, že někteří si dělali 
tehdy větší naděje, než bylo vhodné. Jeden 
z vedoucích představitelů svědků u nás, pan 
E. Sobička, v nedávném rozhovoru2 prohlá-
sil: „…v našich publikacích nikdy nebylo 
řečeno, a to nemůže nikdo najít dodneška, 
že jsme říkali, že v roce 1975 přijde konec 
světa. V našich publikacích bylo spíše ta-
kové zbožné přání vyjádřeno v roce 1966, 
jak by to bylo pěkné, kdyby ….“

Přitom například Strážná věž3 v roce 
1969 napsala v článku Co očekáváš od roku 

1975?: „Máme se z tohoto studia domnívat, 
že na podzim roku 1975 bude již po bitvě 
armageddonské …? Snad …. Rozdíl může 
dělat nanejvýš několik týdnů nebo měsíců, 
v žádném případě však ne roků.“ V americ-
kém vydání bulletinu svědků Naše služba 
Království4 v roce 1974 stálo: „Docházejí 
zprávy, že bratři prodávají své domy i ma-
jetek a plánují završit zbytek svých dnů 
v tomto starém systému věcí v průkopnic-
ké službě. To je jistě znamenitý způsob, jak 
strávit tak krátký čas, který zbývá do konce 
tohoto ničemného světa.“ Zklamání ze ztrá-
ty naděje (u některých i materiální újma) 
bylo důvodem následného celosvětového 
poklesu počtu svědků Jehovových.

Jak je možné, že ač dochází k tako-
vým omylům, přidávají se ke svědkům 
stále další lidé? Je to dáno tím, že o před-
chozích změnách se nemluví, a když, tak 

jen obecně. Nově 
přicházející pak 
mohou mít po léta 
pocit, jak jsou na-
uky svědků kon-
zistentní. K tomu 
přispívá i to, že 
druhá vydání pu-
blikací, a někdy 
dokonce i reprinty 
obsahují opravené 
informace. Jindy 
se celá kniha na-
hradí novou s po-
dobným obsahem 
a stará se přestane 
na pokyn ústředí 
používat. S nad-
sázkou by se té-
měř chtělo říci, že 

ve vedení organizace svědků Jehovových 
v Brooklynu je zaměstnán Winston Smith 
z Orwellova románu 1984.5 Řadoví svěd-
kové to většinou snášejí dobře do té doby, 
než se jich změna začne dotýkat osobně. 
Jako v roce 1995.

„Tato generace nezemře“
Nabídka věčného života s perspektivou, 
že dojde k nastolení nového světa ještě 
za mého života a já nebudu muset vůbec ze-
mřít, byla hybnou silou pro svědky do roku 
1995. Po desítky let byla jedním z pilířů na-
uka, že generace lidí, která zažila rok 1914 
(dle svědků počátek Kristovy vlády), nikdy 
nezemře. Tato myšlenka se do října 1995 
objevovala i v mottu, vytištěném v tirá-
ži každého vydání časopisu Probuďte se!6 

Jak čas plynul, většina z těch, kteří se 
narodili v roce 1914, zemřela. Vzhledem 
k tomu roku 1995 Strážná věž7 vyhlásila 
novou definici pojmu „generace“. Jsou 
to vzpurní lidé, kteří tvoří tuto současnou 
„ohavnou a cizoložnou generaci“, jež však 
již není omezena žádným věkem. Tato na-
uková změna se dotkla mnohých, protože 
si náhle uvědomili, že nejspíše opravdu 
zemřou. Jiných se dotkl necitlivý způsob 
oznámení této naukové změny ve stylu 
„někteří se domnívali, že“,8 který navozoval 
dojem, jako by o tom Strážná věž nikdy nic 
nehlásala a jako by si vše prostí svědkové 
jen po léta špatně vysvětlovali. I když ně-
kteří kvůli tomu odešli, organizace přestála 
i tuto změnu a dnes je pro současné svědky 
tato událost již dávnou historií, která se jich 
netýká a kterou nezažili. Časem budou jis-
tě i mnozí pochybovat, že něco takového 
ve Strážné věži kdy bylo.9

Otázka krve a „disidenti Jehovovi“
Také nauka o zákazu transfuzí krve se po-
stupně mění. Nejedná se již o absolutní 
zákaz všeho, co je vyrobeno z krve, neboť 
svědkové mohou přijímat od roku 2000 
velkou část alternativních léčebných po-
stupů, při nichž jsou používány jednotlivé 
složky (frakce) krve.10 Stále ale trvá zákaz 
přijetí „plné krve“, červených krvinek, bí-
lých krvinek, destiček, plasmy a autotrans-
fuze. Tím se ale prohloubil hlavní rozpor 
v nauce, jejíž absurditu lze zjednodušeně 
vyjádřit slovy: „Svědkové Jehovovi nepři-
jímají krev, ale přijímají ji po částech.“11 
Kvůli tomuto rozporu vzniklo roku 1998  
mezi svědky sdružení, které usiluje o re-
formu v otázce krve. Vyzvalo vedoucí sbor 
ke změně nauky a snaží se pomocí interne-
tových stránek12 informovat o nelogických 

ZMĚNY V BOŽÍ 
ORGANIZACI

Sanitka před vchodem do brooklynského ústředí. 
Foto: M. M. Malý.
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prvcích tohoto dogmatu.13 Členové sdru-
žení ale zůstávají kvůli hrozbě vyloučení 
v anonymitě.

Současná verze nauky o zákazu transfu-
zí je natolik komplikovaná, že se v ní mnozí 
svědkové jako laici v otázkách transfuzní 
medicíny nemohou vyznat. Navíc si mnozí 
svědkové po mnoha desetiletích, po které 
jejich organizace proklamuje zákaz transfu-
zí, stále neuvědomili, že absolutní zákaz již 
neplatí. Stále proto vzdorují lékařům (k če-
muž jsou dobře vyškoleni14). Ztratit život 
kvůli odmítnutí transfuze pokládají za oběť 
Bohu, a proto je projevy odsuzující jejich 
víru v tomto jejich postoji ještě více 
utvrzují (zvláště pokud tyto projevy 
tvoří nevybíravá slova).

Jiný omyl ohrožuje zvláště 
svědkyně Jehovovy. Řadoví svěd-
kové totiž mají dojem, že používání 
transfuze krve je odborně překona-
nou záležitostí a že nedostatek krve 
je možné řešit alternativními postu-
py. V tomto omylu jsou utvrzováni 
centrálně distribuovanou vlastní 
literaturou.15 To ovšem vede k si-
tuaci, kterou popsala např. studie 
holandských lékařů. Vyhodnotila 
všechny případy úmrtí při porodu 
v Nizozemí během více než dva-
ceti let a prokázala, že svědkyně 
Jehovovy mají šestinásobně vyšší riziko 
smrti při porodu oproti ostatním ženám. 
Toto riziko stoupá až stotřicetkrát, pokud 
se berou v úvahu pouze případy se závaž-
ným krvácením.16

Na možné spáchání trestného činu „uve-
dení v omyl“ poukázal právní rozbor učení 
o transfuzi krve.17 Představitelé Společnosti 
Strážná věž proto čelí žalobám pro poško-
zování práv překrucováním citací z odbor-
né literatury. Příkladem takového překru-
cování je brožura o krvi,18 která tyto citace 
používá tak, aby podepřely údajné výhody 
odmítání transfuze krve. 

Změny nauky o transfuzi krve zname-
nají výzvu pro zdravotnické pracovníky, 
aby se trpělivým rozhovorem s pacientem 
- svědkem Jehovovým - pokusili domlu-
vit léčebný postup, který by pro něho byl 
přijatelný.

Pedofi lové mezi svědky Jehovovými
Závažnou změnu tentokrát nikoli v učení, 
ale v sebepojetí svědků jako příslušníků 
jediné Boží organizace, vedené Ježíšem 
prostřednictvím organizační struktury, zna-
menalo přiznání pedofi lie ve vlastním spo-
lečenství. V tiskové zprávě ze dne 21. 11. 

2007 přiznalo ústředí svědků Jehovových 
fakt, že i mezi svědky dochází ke zneuží-
vání dětí.19 Tentýž den o tom odvysílala 
americká televize NBC reportáž.20 Ústředí 
svědků Jehovových mimosoudně odškod-
nilo oběti zneužité staršími (presbytery) 
nebo služebními pomocníky v amerických 
sborech svědků Jehovových. Odškodnění 
v šestnácti případech se odhaduje na celko-
vou částku 50 až 60 milionů dolarů.

Případů sexuálního zneužívání uvnitř 
sboru svědků Jehovových může být více, 
protože ani odhalené případy nebývají na-
hlášeny policii. Vedení svědků totiž vyža-

duje doslovné dodržení biblického pokynu 
(5. Mojžíšova 19:15), aby zločin i na dětech 
byl řešen pouze v případě, že jsou k dispo-
zici dva nebo tři očití svědkové.21 

Úspory a prodej nemovitostí
Výraznou změnu také znamenají úspor-
ná opatření, která v posledním desetiletí 
Společnost Strážná věž podniká, protože 
svědkové Jehovovi byli dosud utvrzováni 
v chápání svého společenství jako velmi 
úspěšného a prosperujícího pod Jehovovou 
vládou. Nejviditelnější je změna v tisko-
vých aktivitách. Rozdělením na dva typy 
vydání došlo ke snížení nákladu časopisu 
Strážná věž (i přesto si nadále udržuje mezi 
náboženskými časopisy celosvětový primát 
v celkovém počtu výtisků).22  Druhý časo-
pis, Probuďte se!, se změnil ze čtrnáctide-
níku na měsíčník.23 A tak zatímco v roce 
2005 produkovala Společnost Strážná věž 
téměř 100 milionů výtisků časopisů každý 
měsíc, vydává jich v roce 2009 necelých 75 
milionů. Od roku 1998 Společnost Strážná 
věž také snižuje fi nanční náklady vydává-
ním brožovaných knih namísto dříve ob-
vyklých knih s pevnou vazbou. 

Další úspory oznámil vedoucí sbor 
svědků Jehovových ve svém dopise24 z dub-
na 2008, kterým určil, že všichni svědkové 
se od roku 2009 nescházejí na sborových 
shromážděních třikrát týdně, ale jen dva-
krát. Krok byl zdůvodněn kromě jiného i fi -
nančními úsporami na pohonných hmotách. 
Další úspory (o nichž ale dopis nehovořil) 
vznikly tím, že ústředí organizuje méně 
týdenních shromáždění.

Newyorský Brooklyn je znám jako ce-
losvětové ústředí svědků - sídlo vedoucího 
sboru i Společnosti Strážná věž. V posled-
ních letech Společnost Strážná věž ovšem 

budovy v této lukrativní newyorské 
čtvrti postupně rozprodává.

Fluktuace členstva
Svědkové vnímají své společenství 
jako stálé a spolehlivé. Ale z nedáv-
né studie, v níž byla zpracována 
data získaná od 35 tisíc Američa-
nů, vyplynulo, že mezi americkými 
církvemi mají svědkové Jehovovi 
nejmenší schopnost trvale udržet 
své členy.25 Průzkum ukázal, že jed-
na třetina Američanů mění během 
života svou příslušnost k nábožen-
skému společenství a že nejnižší 
schopnost udržet své členy mají ze 
všech církví právě svědkové Jeho-

vovi. Pouze 37% těch, kteří byli pokřtěni 
jako svědkové, jimi také zůstali.

Reformace? Rozdělení?
Jenom čas může ukázat, co pro další vý-
voj společnosti svědků znamenají součas-
né změny (největší význam možná budou 
mít fi nanční otázky). Přiblíží se společnost 
svědků Jehovových teologicky i sociolo-
gicky ostatním církvím? Nebo se rozštěpí 
na „tvrdou“ a „reformní“ část? V každém 
případě bude toto společenství za několik 
let jistě trochu jiné než v roce 2009. 

  

Poznámky
 1 Podrobný rozbor je zpracován v knihách bývalého člena 

vedoucího sboru svědků Jehovových, Raymonda Fran-
ze: Krize svědomí. Praha: Návrat domů; 1998 a Hledání 
křesťanské svobody. Praha: Kernberg Publishing; 2007.

 2 Vepřek K.: Hovory o víře. Společnost svědkové Je-
hovovi, 1. díl. Český rozhlas, 14. března, 2009; 
http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player.
html?id=00882869&br=48&s=.

 3 Co očekáváš od roku 1975? Strážná věž. 1969 (11), 
str. 220-227.

 4 How Are You Using Your Life? Our Kingdom Ministry. 
May 1974;17 (5), str. 3.

 5 Příkladem je nahrazení výpočtu roku 1975 slovíčkem 
„brzy“ v knize Pravda, která vede k věčnému životu. 
Více: Malý M., Svědkové Jehovovi žijí podle Orwello-
va románu 1984. Infofórum StraznavezCZ, 2005; http://
www.straznavez.cz/Zdomova/Zmeny/zmeny.htm.

Vstupní hala brooklynského ústředí společnosti svědků 
Jehovových. 

Foto: M. M. Malý.

Dingir_941_final.indd   87Dingir_941_final.indd   87 17.9.2009   23:27:2417.9.2009   23:27:24



DINGIR 3/200988

t é m a

Tento článek prošel recenzním řízením.

Svědkové Jehovovi představují zdánlivě 
přehledné a nekomplikované téma. Jde 
o organizaci, která svým působením a svou 
věroukou na první pohled zapadá do určité-
ho schématu: poměrně mladá náboženská 
společnost, která se vymezuje vůči okol-
nímu světu a z hlediska křesťanské etiky 
zastává relativně konzervativní stanoviska. 
Svědkové Jehovovi mají své zvláštnosti 
(např. vztah k transfuzi krve, trvání na ur-
čitém pojmenování Boha atp.) a mají také 
charakteristické znaky novějších křesťan-
ských formací radikalizovaného typu (např. 
postulát doslovné inspirace Bible či důraz 
na misijní činnost). Toto bezproblémové 
„zaškatulko vá ní“ je však do určité míry 
výsledkem povrchního pohledu. Bližšímu 
pochopení světa, který organizace pro své 
členy představuje, brání konfl ikt s názo-
ry a životním stylem většinové populace. 
Svědkové Jehovovi jsou proto majoritní 
společností často zesměšňováni a odsuzo-
váni. Vedení organizace je někdy vytýkána 
manipulace řadových členů, případně jsou 
řadoví členové obviňováni z manipula-
tivního působení na potenciální zájemce 
o členství.1

Nelze popřít, že organizace vytváří urči-
té ustálené vzorce pro komunikaci s okolím 
i pro společná interní setkání (v rámci bo-

Komunikační strategie svědků Jehovových

Pavel Petr Dušek

Jako každá jiná skupina vytváří si i náboženská organizace 
svědků Jehovových své specifi cké vzorce chování a scénáře 
včetně určitých strategií komunikace, zejména pak metod 
přesvědčování členů i nečlenů o pravdivosti vlastní nauky. 
K principům, na nichž jsou tyto strategie založeny, patří mj. 
kognitivní disonance, podprahová hrozba a skupinový nátlak. 
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hoslužeb, studia Bible a další náboženské 
literatury). Termín „manipulace“ je však 
hrubě zjednodušující a svým pejorativním 
nádechem více mate, než osvětluje. Není 
proto od věci prozkoumat blíže právě ty 
komunikační strategie, které při styku or-
ganizace s okolím vedou ke vzájemnému 
nepochopení.

Komunikační dovednosti a stereotypy si 
vytváří prakticky každý člověk. Své kořeny 
mají patrně v dětství a souvisejí se zážitky 
vyřešení frustračních situací či dosažení 
určitých cílů. Bandura poukázal na tuto 
souvislost v případě sklonu k agresivním 
reakcím.2 Obecně lze říci, že se člověk 
kloní k takovým strategiím, které mu (už 
v raném věku) opakovaně pomohly, takže si 
vlivem určitých zážitků vytváří svůj komu-
nikační styl, svéráz a také své komunikační 
zlozvyky. Proto si těchto strategií všímají 
některé psychoterapeutické směry.3 Vedle 
takových individuálních zvláštností se náš 
komunikační repertoár obohacuje o určité 
konvence v rámci konkrétní skupiny (sub-
kultury, fi rmy, církve etc.). 

V náboženském prostředí závisí množ-
ství a závaznost těchto konvencí kromě 
jiného na stylu vedení dané skupiny. Ná-
boženské systémy s dlouhodobou tradicí 
a liberálním vedením tendují k různorodo-
sti. Akceptují různé výklady duchovních 
autorit, různé typy členů a různé formy 
osobní spirituality. Přísně vedené skupiny 
detailněji formují život jednotlivých věří-
cích (jejich postoje, názory, duchovní růst, 
způsob projevu vlastních názorů apod.). 
Vytvářejí tak podmínky pro vznik mar-
kantního komunikačního stylu, který není 
oslaben individuálními odlišnostmi. 

Náboženská organizace Svědkové Je-
hovovi patří ke společnostem s jednotnou 
naukou, jednotnou spiritualitou a jednot-
ným vystupováním. Tento soulad v chování 
a smýšlení tisíců členů po celém světě je 
jedním z jejích výrazných rysů. Pokud ví-

 6 Do října 1995 bylo v tiráži Probuďte se! uvedeno: „Proč 
vychází … povzbuzuje k důvěře ve Stvořitelův slib, 
že pokojný a bezpečný nový svět bude vytvořen ještě 
za života generace, která zažila události roku 1914“. 
Od listopadu 1995 se formulace změnila na: „…povzbu-
zuje k důvěře ve Stvořitelův slib, že současný ničemný 
a nezákonný systém věcí bude brzy nahrazen pokojným 
a bezpečným novým světem.“.

 7 Zachráněni z ‚ničemné generace‘. Strážná věž. 1. listo-
padu 1995; 116 (21), str. 10-15.

 8 „Jehovův lid si velmi přeje vidět konec tohoto zlého 
systému věcí, a proto někdy vyslovoval domněnky 
o tom, kdy má vypuknout ’velké soužení‘, a dokonce 
v té souvislosti vypočítával délku života generace roku 
1914.“ - Teď je čas, abychom byli bdělí. Strážná věž. 
1. listopadu 1995; 116 (21), str. 16-21.

 9 V roce 2008 byla defi nice „generace“ opět změněna. 
Nyní ji tvoří skupina svědků Jehovových pomazaných 
svatým Duchem, „která nepomine, dokud se to všechno 
nestane.“ Viz článek Co pro vás znamená Kristova pří-
tomnost? Strážná věž. 15. února 2008;129 (4), str. 21-25.

 10 Malý M., Tichá revoluce. Dingir. 2007; 10 (1), str. 2-4.
 11 Malý M., Svědkové Jehovovi a otázka krve. Čí volba 

a čí svědomí? Dingir. 2005; 8(3), str. 76-78.
 12 Spojenectví svědků Jehovových za reformu v otázce 

krve, http://www.krev.info/.
 13 Vojtíšek Z., Život v šedé zóně. Dingir. 2007, 10 (3), str. 

96-97.
 14 Jsi při léčbě připraven na situaci, která vyžaduje víru? 

Naše služba Království. Listopad 1990; 33 (11), str. 3-5.
 15 Viz např. článek Jak překlenout propast mezi lékařem 

a pacientem z řad svědků Jehovových. Probuďte se! 
8. prosince 1991; 72 (23), str. 23-26.

 16 Van Wolfswinkel M. E., Zwart J. J., Schutte J. M., Duve-
kot J. J., Pel M., Van Roosmalen J., Maternal mortality 
and serious maternal morbidity in Jehovah’s witnesses 
in the Netherlands. BJOG: An International Journal of 
Obstetrics & Gynaecology. 2009; 116 (8), str. 1103-1110.

 17 Louderback-Wood K., Jehovah’s Witnesses, Blood 
Transfusions and the Tort of Misrepresentation. Journal 
of Church & State. Autumn 2005; 47 (4).

 18 Jak může krev zachránit náš život. New York: Watch-
tower Bible and Tract Society; 1990.

 19 Response to NBC, Jehovah’s Witnesses care for victims 
of child abuse. November 21, 2007; Svědkové Jehovovi 
- Kancelář pro veřejné informace; http://www.jw-me-
dia.org/region/global/english/releases/beliefs_practi-
ces/071121.htm 

 20 Myers L, Greenberg R., New evidence in Jehovah’s 
Witness allegations. NBC News, November 21, 2007; 
http://www.msnbc.msn.com/id/21917798/.

 21 Malý M., Zneužívání dětí mezi svědky Jehovový-
mi ukončeno mimosoudním vyrovnáním. Infofórum 
StraznavezCZ, 11. května, 2007; http://www.straznavez.
cz/Pedofi l/mlciciovce_dohoda.htm.

 22 Membership and Publishing Statistics. Authorized Site 
of the Offi ce of Public Information of Jehovah’s Wit-
nesses, August, 2008; http://www.jw-media.org/people/
statistics.htm.

 23 Malý M., Dva typy vydání časopisu Strážná věž. In-
fofórum StraznavezCZ, 24. února, 2007; http://www.
straznavez.cz/Aktuality/dvatypySV.htm.

 24 Dopis Společnosti Strážná věž všem radám starších; 
duben 2008, archiv autora.

 25 U. S. Religious Landscape Survey. Religious Beliefs and 
Practices: Diverse and Politically Relevant. The Pew 
Forum on Religion & Public Life, June, 2008; http://
pewforum.org/.

Michal M. Malý je pseudonym autora, který byl pokřtěn 
jako svědek Jehovův. S životem v této skupině má zku-
šenosti od roku 1985. V posledních letech se mediálně 
angažuje především za reformu nauky o zákazu přijímání 
krve. Řadu let to mohl dělat i jako „disident“ zevnitř 
tohoto společenství. V současnosti příslušníkem této 
organizace není. Redakce jeho přání zůstat v anonymitě 
respektuje.
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dáme svědky4 při kázání „dům od domu“, 
v metru či na jejich shromážděních v „sá-
lech království“, působí už od pohledu 
stejným dojmem - v Praze, ve Vídni či 
v New Yorku. Jejich „una forma“ má vzor 
v centrálně distribuovaných časopisech 
„Probuďte se!“ a „Strážná věž“ a v jedno-
rázových publikacích (např. „Mladí lidé se 
ptají“, „Cesta k pravému štěstí“, „Můžeš žít 
navždy v pozemském ráji“).5 Kromě kon-
krétních instrukcí, jak postupovat v té či 
oné situaci, zde najdeme i četné fotografi e 
typických svědků. Někdy jde o ilustrační 
fotografi e k příběhu či článku, jindy jsou 
to snímky konkrétních osob.6

K jednotnému stylu patří i jisté komu-
nikační strategie. Ty jsou vymezeny nejen 
tím, co, kdy a jak se říká, ale také tím, co 
člen organizace zásadně nedělá. V rámci 
diskuse se svědek např. asi sotva nechá vy-
provokovat k vulgárním útokům na názo-
rového protivníka. Dále nebude kritizovat 
organizaci, rád uvede nějaký biblický citát 
a oblíbené jsou i názorné příběhy a obrazná 
přirovnání. Pokud zrovna jedná jako repre-
zentant organizace (koná „službu“, „vydává 
svědectví“), bude mít na sobě čisté, spíše 
konzervativní a neokázalé oblečení. Prav-
děpodobně nabídne nějakou literaturu či 
další studium.

Jednou z oblastí, kde se komunikační 
strategie uplatňují výrazněji, je získávání 
nových stoupenců.7 V psychologii komuni-
kace se setkáme také s termínem „přesvěd-
čovací strate gie“.8 Ty se uplatňují na poli-
tickém, komerčním i náboženském poli. 
V případě náboženských komunit je jejich 
cílem formování světonázoru a získávání 
nových spoluvěrců. S ohledem k tomuto 
účelu není běžná argumentace ve prospěch 
propagovaných pozic příliš účinná. Může 
být i kontraproduktivní. Předložit určitý ná-
zor a argumenty v jeho prospěch znamená 
konfron tovat oslovenou osobu s hypote-
tickou neplatností jejích vlastních názorů. 
Oslovení pak může být vnímáno jako útok 
na stávající přesvědčení, hodnotovou ori-
entaci a způsob myšlení da ného jedince. 
Odpověď v takovém případě bývá odmí-
tavá až agresivní. Mnohé skupiny si proto 
vytvářejí specifi cké postupy, jejichž pomocí 
lze obejít případné obranné reakce. 

Také svědkové této oblasti věnují nema-
lou pozornost. Hodnota schopnosti oslovit 
po tenciálního zájemce o nauku (potažmo 
o členství) vyplývá z ofi ciální teologie or-
ganizace. Tu lze charakterizovat jako kraj-
ně exkluzivistickou. Předpokládá, že právě 
členové organizace nejlépe (či vůbec) napl-

ňují Boží vůli. Mají tedy šanci stát se doko-
nalými a nesmrtelnými lidmi v budoucím 
dokonalém světě. Představa tohoto světa, 
pozemského ráje, kde neexistují nemoci, 
stáří ani smrt, kde se i divoká zvířata cho-
vají mírumilovně, kde nepropukají války, 

blematickým téma tům naopak již tradičně 
patří odmítání účasti ve volbách, odmítání 
krevních transfuzí, celkově odmítavý postoj 
k většinové společnosti, neslavení svátků 
(jmenin, Vánoc, Velikonoc, naro zenin, 
Silvestra, halloweenu etc.) či bojovný ex-
kluzivismus (a z něj plynoucí výpady proti 
ostatním náboženským tradicím).12

Zpočátku opatrný přístup se může stát 
odrazovým můstkem pro přesvědčovací 
stra tegie na principu tzv. kognitivní diso-
nance. Obecná lidská tendence vytvářet 
a udržovat vnitř ně harmonický stav, který 
spočívá v souladu mezi jednotlivými po-
znatky, postoji a chováním, je silným moti-
vačním katalyzátorem a účinným nástrojem 
ke změně postojů. Když člověk zjistí, že 
dva jeho názory či postoje jsou vzájemně 
neslučitelné, zažívá nepříjemné napětí (ko-
gnitivní disonanci). Výsledkem bývá snaha 
odstranit tento rozpor a vytvořit harmonii 
(soulad, resp. konsonanci) přehodnocením 
jednoho z postojů. Něco podobného se ode-
hrává v případě nesouladu mezi postojem 
a chováním.13 

Konkrétní přesvědčovací postup ob-
vykle začíná dotazy na názory, které oslo-
vený pravděpodobně zastává. Když odpo-
ví kladně, dostane další otázku, tentokrát 
o něco méně obecnou. Může se jednat 
o světonázorovou tezi či společensky etab-
lovaný životní postoj (např.: „Souhlasil 
byste s tvrzením, že ve světě probíhá příliš 
mnoho válek?“). Vyptávání pak pokračuje 
podle stejného schématu a oslovený odpo-
vídá podle pravidla: když už jsem připustil 
A, bylo by hloupé nepřipustit B. Nakonec 
objekt této strategie přikyvuje i výrokům, 
které by za jiných okolností odmítl.

Tento mechanismus býval úspěšně 
využíván také k „převýchově“ válečných 
zajatců.  Osvědčil se zejména za korejské 
války v zajateckých táborech pod vedením 
čínských komunistů.14 Jedná se o velmi 
jemnou a nenápadnou formu nátlaku. 

Méně subtilní techniku představují pod-
prahové (nepřímé, implicitně vyjádřené) 
hrozby. I ty vycházejí z nauky o blížícím 
se konci světa (zániku „systému věcí“). 
Každý, komu je v rámci kazatelské služ-
by nabídnuto svědectví o jediném pravém 
Bohu a jeho organizaci, je svým způsobem 
v ohrožení. Totéž se týká každého dosud 
váhajícího zájemce. Tuto skutečnost je 
třeba nějakým „taktním“ způsobem sdělit. 
Podprahová hrozba může mít formu vy-
hroceného dualismu, např.: „Tvůj způsob 
života se může líbit jen jednomu ze dvou 
pánů. Buď sloužíš Jehovovi Bohu, nebo sa-

ani nebují kriminalita, je silně přítomna 
v popisech i ilustracích ofi ciální literatury.9 
Věčný život v pozemském ráji či (pro ome-
zený počet lidí) v nebi se však týká zejména 
přívrženců organizace. Ostatní církve jsou 
zkažené a odchýlily se od svého poslání. Je 
tedy jen logické, že většina lidí bude odsou-
zena. Čeká je až na výjimky smrt – podle 
nauky, která neuznává existenci pekla, nej-
vyšší trest. Kázání „dům od domu“ a získá-
vání nových stoupenců je proto pojímáno 
jako záchranná akce svého druhu - na tom, 
zda se oslovený nechá přesvědčit, může zá-
viset jeho přežití „armagedonu“. 

Při prvním kontaktu je tedy kladen dů-
raz na empatii a snahu o konsenzus, byť 
čás teč ný. Upřednostňována jsou taková 
témata, na nichž se lze snadno shodnout 
a která nepobouří. Kontroverzní postoje se 
nejprve nezmiňují. Tato opatrnost se chápe 
jako určitý projev „takt nosti“.10 Členové or-
ganizace předpokládají, že nově oslovený 
člověk ještě duchovně nedorostl, takže není 
připraven přijmout některé pravdy. Pokud 
dojde na konfrontaci s cizím světonázo rem 
či věroučným systémem, upřednostňuje se 
ze stejného důvodu spíše diplomatický pří-
stup, který dává prostor pro hledání styč-
ných bodů.11 

Např. v případě židovství může jít o dů-
raz na přísný monotheismus a nesouhlas 
s tro jiční naukou. Některé menší křesťanské 
denominace zase sdílejí se svědky pacifi s-
mus a jiné patrně ocení nekuřáctví jako pří-
klon ke zdravému životnímu stylu. K pro-
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tanovi ďáblu.“15 Jinou verzí podprahového 
vyjád ření hrozby je její převrácení v opak, 
tedy v pozitivní výpověď, z níž plyne ne-
gativní důsledek: „…měli bychom se ze 
všech sil snažit, abychom byli takovými 
lidmi, jaké si Bůh přeje mít ve svém no-
vém systému.“16 

Ačkoliv mohou takové formulace půso-
bit jako poněkud manipulativní, řadovými 
členy nejsou vnímány jako nečestné. Nao-
pak, výpovědi tohoto druhu bývají v jádru 
upřímné. Vyjadřují to, čemu běžný svě-
dek skutečně věří. Navíc jsou motivovány 
snahou dopomoci co největšímu počtu lidí 
k věčnému životu.

Samostatnou a velmi problematickou 
kapitolu představuje vztah organizace 
ke svým vlastním (současným i bývalým) 
členům. Podle některých svědectví je ná-
zorový konsenzus udržován za pomoci 
skupinového nátlaku.17 Vrozená tendence 
ke konformitě jedince se skupinou je pro 

svou vysokou účinnost využívána zejména 
centrálně a autoritativně řízenými nábožen-
skými společnostmi. Jak ukázaly již Sheri-
fovy a Aschovy experimenty, je pro jedince 
těžké vyjádřit nekonformní (skupině odpo-
rující) postoj i tehdy, kdy to není spojeno 
s žádným významným rizikem.18 V případě 
svědků je otevřený nesouhlas s naukou či 
nesouhlas s konk rétními kroky ze strany 
vedení spojen s hrozbou ztráty sociálních 
kontaktů a s pocitem ohro žení vlastní spásy. 
Exkomunikace znamená přerušení kontak-
tů i s nejbližšími přáteli a příbuz nými. Vy-
loučený jedinec se někdy ocitá zcela sám 
v jemu nepřístupném a cizím světě. Zjiš-
ťuje, že lidé, s nimiž si dosud rozuměl, ho 
ani nepozdraví. Pro mnohé členy je podob-
ná sankce natolik děsivá, že své případné 
pochybnosti raději vytěsní nebo je alespoň 
veřejně nesdělují.19 

Je však prakticky nemožné zjistit, jak 
vysokého procenta členů se to týká. Mno-
zí zůstávají v organizaci na základě svého 
přesvědčení. V historii organizace navíc na-
jdeme případy nekonformních postojů vůči 
většinové společnosti i při zřejmém ohro-
žení života. Pří kladem je odmítání služby 
ve Wehrmachtu za 2. světové války. Není 
na škodu připomenout, že tento postoj (tzv. 
Totalverweigerung – naprosté odmítnutí 
jakékoliv formy služby v armádě) nebyl 
automatický ani pro mnohé odpůrce naci-
onálně-socialistického státu.20 

Přesvědčovací či obecněji komuni-
kační strategie svědků Jehovových před-
stavují komplexní systém, jehož součástí 
je formální nauka, náboženská literatura, 
každodenní pro jevy zbožnosti, kazatelská 
služba a komunikace se zájemci o členství. 
Některé způsoby udržo vání jednotných po-
stojů mezi členy organizace mohou na vět-
šinovou společnost působit jako totalitární 
či příliš autoritativní. Nicméně fenomén 
svědků Jehovových není tak jednodimen-
zionální, jak by se první pohled mohlo zdát. 
Mnohé jejich postoje představují především 
konfl ikt s kvantitativní normou.21 Odtud 
vyplývá oboustranná negativní zaujatost, 
tedy averze svědků vůči majoritě a majority 
vůči svědkům. 

Chceme-li však pochopit jakoukoliv 
vyhraněnou minoritu, její názory a životní 
styl, musíme být ochotni alespoň přechod-
ně opustit pozici na jedné straně barikády, 
tj. rozumět a během pokusu o porozumění 
nesoudit. Zvláštní komu nikační strategie 
vznikají na základě zcela konkrétní moti-
vace. Obecně vzato je motivace conditio 
sine qua non jakéhokoliv činu. V případě 
svědků tato motivace vychází z přesvědče-
ní o blížícím se konci světa, z předpo kladu 
vlastní výlučnosti a z určitých představ 
o Bohu. Jejím jádrem je pak boj o spásu – 
o tu vlastní i těch druhých.      

  

DŮVĚRA V ORGANIZACI
Ve společenství svědků Jehovových je vysoce ceněnou vlastností důvěra v to, že organizace, k níž se hlásí, zastu-
puje Ježíše Krista a že její vedoucí sbor je „věrným a rozvážným otrokem, kterého pán ustanovil nad svou čele-
dí,“ aby dával duchovní pokrm „v pravý čas“. – Také v zatím poslední knize „Vydávej ’důkladné svědectví o Bo-
žím království‘“(byla distribuována v létě 2009) je hodnota této důvěry zdůrazněna např. na následujících místech: 

Kapitola 2., strana 20, odst. 22
Tato událost nám připomíná, že je důležité, aby činnost Božího lidu byla dobře organizována. I dnes jsou vybíráni odpovědní 
muži, aby sloužili ve sboru jako dozorci. Starší pečlivě zvažují biblické požadavky, jimž mají sboroví dozorci odpovídat, a při 
tom se modlí, aby je vedl svatý duch. Sbor se proto na takové muže dívá jako na jmenované svatým duchem. Pokud jde o nás, 
zůstáváme poddajní a poslušně přijímáme jejich vedení, čímž ve sboru podporujeme ducha spolupráce. (Hebr. 13:17)

Kapitola 13., strana 103, odst. 9
Jedno z cenných poučení je to, že potřebujeme důvěřovat Boží organizaci. Bratři v Antiochii věděli, že vedoucí sbor se skládá 
pouze z křesťanů židovského původu. Přesto důvěřovali, že tato skupina mužů vyřeší problém týkající se obřízky tak, aby to bylo 
v souladu s Boží vůlí. Proč měli k vedoucímu sboru takovou důvěru? Byli si jisti, že Jehova bude záležitosti řídit svým svatým 
duchem a prostřednictvím Ježíše Krista, který je Hlavou křesťanského sboru. (Mat. 28:18, 20; Ef. 1:22, 23) Když v dnešní době 
vyvstane nějaký závažný problém, jednejme podle vynikajícího příkladu, který dali věřící v Antiochii. Důvěřujme Boží organi-
zaci a jejímu vedoucímu sboru pomazaných křesťanů, který zastupuje ’věrného a rozvážného otroka‘. (Mat. 24:45)

Kapitola 13., strana 103, odst. 12
Náš nebeský Otec je opravdu trpělivý a laskavý. Toho, že nás poučuje a tvaruje, si velmi vážíme. Vždy to má dobré výsledky 
a vždy je to k našemu užitku. (Iz. 48:17, 18; 64:8) Nikdy tedy domýšlivě neprosazujme své vlastní názory ani nereagujme nega-
tivně, když dojde k nějakým organizačním změnám nebo úpravám ve vysvětlení některých biblických veršů. (Kaz. 7:8) Pokud si 
uvědomíš, že k takovému postoji máš byť jen nepatrný sklon, jsou pro tebe aktuální zásady obsažené v 15. kapitole Skutků. Co 
kdybys o nich rozjímal a modlil se o Boží pomoc?
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Tento článek prošel recenzním řízením.

Alles für das Heil
Der Artikel behandelt die üblichen Kommunikations – 
und Übverzeugungsstrategien der Zeugen Jehovas. Be-
sondere Aufmerksamkeit wird der Kognitiven Dissonanz, 
der Aufgabe der internen Literatur, den unterschwelligen 
Androhungen und dem Gruppenzwang in der Organisa-
tion gewidmet. 

Pavel Petr Dušek (*1977) studoval teologii na Evange-
lické teologické fakultě UK a na Johann Wolfgang Goethe 
Universität ve Frankfurtu nad Mohanem, kde se věnoval 
rovněž religionistice a historické etnologii. Je doktoran-
dem v oboru obecná psychologie na Fakultě sociálních 
studií Masarykovy univerzity v Brně.

Poznámky
 1 Srv. FRANZ, Raymond: Krize svědomí. Praha: Návrat 

domů, 1998; http://www.straznavez.cz/ - 31. 8. 2009.
 2 KRATOCHVÍL, Stanislav: Základy psychoterapie. Pra-

ha: Portál, 2002, s. 198, 199.
    HAYESOVÁ, Nicky: Sociální psychologie. Praha: Por-

tál, 2003, s. 119.
 3 Např. E. Berne, zakladatel transakční analýzy, upozor-

ňuje na strategické komunikační hry a na snahu fi xovat 
v komunikaci druhého člověka do dětské či naopak 
dospělé (rodičovské) role. A. Salter považuje některé 
styly komunikace za škodlivé (neurotizující) a nabízí 
koncept tzv. asertivity jako nástroj k jejich odbourání. 
Komuni kační návyky hrají důležitou roli také v někte-
rých formách systemické psychoterapie. Srv. VYBÍRAL, 
Zbyněk: Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 
2000, s. 204-209; KRATOCHVÍL, Stanislav: Základy 
psychotera pie. Praha: Portál, 2002, s. 80-85, 237-244, 
261-270.

 4 Sousloví „svědek Jehovův“ bývá někdy zkracováno vý-
razem „jehovista“, což je členy organizace považováno 
za nevhodné či necitlivé deformování jména Jehova. 
S podobným postojem je možné se setkat také v židov-
ské obci. My zde tento postoj respektujeme a jako zkrá-
cenou formu názvu organizace používáme první slovo 
„svědek“, „svědkové“. 

 5 Otázky mladých lidí. Praktické odpovědi, 1991. Vázaná 
publikace o cca 320 s. ve formátu A5 z počátku 90. let. 
Obsahuje kapitoly zaměřené mj. na komunikaci s rodiči 
a vrstevníky, sexualitu, oblečení, školu etc. Celkově pro-
paguje poměrně konzervativní postoje a některé prvky 
nauky svědků Jehovo vých. Kniha je zaměřená na nác-
tileté. - Můžeš žít navždy v pozemském ráji, 1990. Stej-
ný formát. Obsahuje základní prvky nauky. Věnuje se 
otázkám existence Boha, věrohodnosti Bible, událostem 
nejmladší historie a předpokládanému vývoji v nejbližší 
budoucnosti. Publikace je určena členům i zájemcům. - 
Cesta k pravém štěstí, 1991. Vázaná publikace ve formá-
tu A5, 192 s. tematicky věnovaná základním věroučným 
otázkám. Všechny publikace mají téhož vydavatele (Bro-
oklyn, New York: Watch Tower Bible and Tract Society 
of Pennsylvania / Watch Tower Bible and Tract Society 
of New York) a až na malé výjimky zásadně neuvádí 
jména autorů.

 6 Např. Probuďte se! duben 2007, s. 22; Svědkové Je-
hovovi: Kdo jsou? Čemu věří? propagační sešit, 2000; 
Svědkové Jehovovi: sjednoceně činí Boží vůli na celém 
světě, propagační sešit, 1995; TOOMOVÁ, Ella: Naučila 
jsem se důvěřovat Bohu. In: Probuďte se! duben 2006, 
s. 20-24. 

 7 Někdy se v této souvislosti mluví o „náboru“ či „ver-
bování“ – tyto termíny ovšem nejsou šťastné. Získávají 
pejorativní nádech. Své „verbíře“ má vždy minorita, 
která „láká“, „přemlouvá“ či „indoktrinuje“, zatímco 
majoritní společnost „vzdělává“, „informuje“ atp.

 8 VYBÍRAL, Zbyněk: Psychologie lidské komunikace. 
Praha: Portál, 2000, s. 137, 138.

 9 „Podívej se na vedlejší stránku. Z jakého života se ti lidé 
radují? Chtěl bys být jedním z nich? Ano, řekneš. Všimni 
si, jak vypadají zdravě a mladistvě. Kdyby ti někdo řekl, 
že už žijí tisíce let, věřil bys tomu?“ Můžeš žít navždy 
v pozemském ráji, s. 10. Text se vztahuje k obrázku z pro-
tější strany: zdravá, mladá žena drží na ruce pestrobarev-
ného ptáka. Vedle ní stojí zdravě a mladě působící muž 
v modré košili. Z povzdálí vše sleduje dvojice jelenů. 
Celá scéna je zasazena do rozkvetlé krajiny se stromy, 
keři a potůčkem. Celkově obraz působí jako reklamní 
ilustrace.

 10 Příručka pro školu teokratické služby. New York: Watch-
tower Bible and Tract Society of New York, s. 70. (kap.: 
„Používat takt v kazatelské službě“). Pozn.: jedná se 
o interní publikaci, která není určena širší veřejnosti.

 11 „Ve službě dům od domu můžeš prokazovat takt tím, 
že rozhovor začneš u věcí, které majitele bytu zajímají, 
a když mu ukážeš, že Boží Království poskytne nápravu. 
Apeluj na jeho lásku ke spravedlnosti, jeho rozum a jeho 
touhu po lepších věcech. ... Místo abys tedy mluvil o vě-
cech, které rozdmýchávají rozpory, odvolávej se na věci, 
které lidé všeobecně považují za správné.“ Tamtéž.

 12 VOJTÍŠEK, Zdeněk: Encyklopedie náboženských směrů 
v České republice. Praha: Portál, 2004. s. 100.

 13 Teorii kognitivní disonance předložil ve stejnojmenné 
knize (A Theory of Cognitive Dissonance) Leon Fe-
stinger roku 1957. Navázal tak na práce Fritze Heidera. 
Obsahově se tato teorie blíží koncepci obranných me-
chanismů v pojetí Anny Freudové. Srv. HOSKOVEC, 
Jiří; NAKONEČNÝ Milan; SEDLÁKOVÁ, Miluše: 
Psychologie XX. století. Praha: Univerzita Karlova/ 
Karolinum, 2003, s. 139-141. 

 14 CUMMINS, Denise D. (2006) : Záhady experimentální 
psychologie. Praha: Portál, s. 26-27.

 15 Můžeš žít navždy v pozemském ráji, s. 208 (kap. 25 „Jsi 
pro satanův svět, nebo pro Boží nový systém?“) Tento 
výrok by se dal dešifrovat jako výzva: pokud nejsi ctite-
lem Jehovy (ergo: jedním z nás), jsi služebníkem ďábla 
(…a podle toho budeš souzen). Taková interpretace sice 
není uvedena explicite, ale vyplývá z kontextu nauky, 
podle níž jen svědkové představují „Boží viditelnou 
organizaci“.

Kapitola 13., strana 107, odst. 24
Je zřejmé, že Jehova žehná těm, kdo uznávají teokratické uspořádání a projevují pokoru, věr-
nou oddanost a trpělivost. Jak uvidíme v následující kapitole, takové lidi odměňuje opravdo-
vým pokojem, duchovním zdravím a křesťanskou jednotou.

Kapitola 14., strana 113, str. 14
Svědkové Jehovovi, kterých je dnes asi 7 000 000 a tvoří více než 100 000 sborů po celém 
světě, mají mezi sebou soulad v náboženských názorech a jsou jednotní ve své činnosti. 
Vzhledem k tomu, že na mnoha místech světa jsou neklidné poměry a že mezi lidmi převlá-
dá smýšlení, které nevede k jednotě, vzniká otázka, jak může být mezi Božími ctiteli takový 
soulad. Především je to výsledkem jasného a pevného vedení, které poskytuje Hlava sbo-
ru, Ježíš Kristus, prostřednictvím ’věrného a rozvážného otroka‘ zastupovaného vedoucím 
sborem. (Mat. 24:45-47) Jednota je také výsledkem toho, že celosvětové společenství bratrů 
ochotně s vedoucím sborem spolupracuje a řídí se jeho pokyny.

Kapitola 15., strana 123, odst. 19
Podobně i v dnešní době zažívají svědkové Jehovovi požehnání vyplývající z toho, že jsou poslušní a poddajně se řídí pokyny 
’těch, kteří mezi nimi poskytují vedení‘. (Hebr. 13:17) Scéna tohoto světa se stále mění, a proto je velmi důležité, aby křesťané 
neustále přijímali aktuální duchovní pokrm od ’věrného a rozvážného otroka‘. (Mat. 24:45; 1. Kor. 7:29-31) Když to budeme 
dělat, předejdeme duchovnímu ztroskotání a zůstaneme bez poskvrny od světa.
(Jak. 1:27)

Připravil Petr Uhlíř.
Pozn.: Zkratky v závorkách odkazují ke knihám Bible.

 16 Můžeš žít navždy v pozemském ráji, s. 171. To zname-
ná, že by si nás eventuálně ve svém novém systému přát 
nemusel, takže bychom se v něm neocitli (čekala by nás 
tzv. druhá smrt).  

 17 Srv. např. VOJTÍŠEK, Zdeněk: Život v šedé zóně. In: 
Dingir 3/2007, s. 96, 97.

 18 HUNT, Morton: Dějiny psychologie. Praha: Portál, 2000, 
s. 382; HAYESOVÁ, Nicky: Sociální psychologie. Pra-
ha: Portál, 2003, s. 52-54.

 19 „Pro všechny svědky … znamená odchod totální sociální 
izolaci a někdy i velmi těžkou ekonomickou a emocio-
nální ztrátu. Příbuzní a přátelé z řad svědků (a mnohdy 
jsou to jediní příbuzní či jediní přátelé, které odpadlík 
doposud měl) ukončí ze dne na den s odpadlíkem jaký-
koli kontakt. Podle učení svědků Jehovových není možné 
s odpadlíkem mluvit ani mu třeba podat ruku, aniž by 
sám svědek za to nebyl vyloučen a sám se nestal stejným 
odpadlíkem.“ VOJTÍŠEK, Zdeněk: Život v šedé zóně. In: 
Dingir 3/2007, s. 97 (rozhovor s tajným členem „Spoje-
nectví svědků Jehovových za reformu v otázce krve“).

 20 Zajímavého uznání se v tomto ohledu svědkům dosta-
lo i v mimokřesťanském médiu: http://www.blisty.cz/
art/23325.html - 31. 8. 2009.

 21 Kvantitativní norma vzniká z konsenzu většiny a je otáz-
kou, zda kvantitativně normální (tj. normální z hle diska 
velké části populace) je normotvorné i kvalitativně. Pří-
kladem může být z kvantitativního hlediska „nor mální“ 
obezita. Jinými slovy: je otázkou, zda postoj většiny 
může být dostačujícím klíčem k porozumění menši ně 
a jejímu žebříčku hodnot, kde není kladen dnes obvyklý 
důraz na nedotknutelnost individua.
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Ačkoli svědkové Jehovovi začali svoji 
činnost u nás asi před sto lety (kolem roku 
1907), ve 20. letech minulého století jich 
nebylo více než kolem stovky, přičemž 
převážná většina z nich byla německy 
mluvících. V polovině 30. let počet zvěs-
tovatelů stoupl na asi 700 a v roce 1937 
zprávu o činnosti podávalo 1166 členů. 
Ještě po válce se počet svědků pohyboval 
mezi 1000 až 1500 příslušníky. Po uvěznění 
vedoucích představitelů v 50. letech jejich 
počet rostl pomalu, nicméně do poloviny 
60. let dosáhli počtu několika tisíc. V roce 
1977 byli organizováni v asi 220 sborech, 
rozdělených do 8 oblastí a 35 krajů.1 Po-
slední statistika z nerozděleného Českoslo-
venska uvádí počet 24 884 svědků. 

Tři etapy odchodů
V souladu s tím, jak se české společenství 
svědků vyvíjelo, je možné rozlišit tři eta-
py odchodů jeho příslušníků. Hromadný 
odchod nastal v první polovině 60. let. Byl 
organizován Vladimírem Matějkou, kte-
rý stál v čele organizace svědků v letech 
1954 - 1958. Tehdy současně odešlo kolem 
tisíce svědků, protože se nemohli vyrov-
nat s novou orientací vedení organizace. 
Ta vedla ke kompromisům se státní mocí. 
Důsledkem bylo pronikání agentů Státní 
bezpečnosti. Bezprostředním podnětem pro 
odchod byla změna nauky o tom, kdo patří 
k tzv. „vládním mocem“ podle biblického 
listu Římanům (13. kap.).2 

V letech 1965 až 1990 odešlo velmi 
málo svědků, pravděpodobně jen několik 
set a převážně o své vůli. K nejčastějším 
důvodům patřily osobní rozepře ve sboru, 
mravní pochybení a u některých osob se 
jednalo o nesouhlas s naukami. Tuto etapu 
můžeme nazvat jako období nepravidel-
ných odchodů.

Faktory vývoje členské základny českých svědků Jehovových

Jakoubek Stříbrný

V tomto článku uvedeme, jaké jsou pravděpodobné příčiny 
vývoje členské základny svědků Jehovových na území 
Československa, resp. České republiky. V první části je vy-
jmenováno několik pravděpodobných příčin odchodů svědků 
z jejich organiza ce, druhá část pak analyzuje možné příčiny 
poměrně nízkého počtu nových členů. 

Poněkud jiný charakter má etapa, která 
trvá od roku 1990 do současnosti. Je cha-
rakteristická neustálým odlivem členů, a to 
jak na základě jejich osobního rozhodnutí, 
tak na základě vynuceného odchodu – vy-
loučení. V této době odešlo asi sedm tisíc 
českých svědků Jehovových,3 tedy téměř 
polovina současného počtu v České re-
publice. Příčiny odchodů lze rozdělit do 10 
kategorií. 

Amerikanizace české formy křesťan-
ství SJ praktikovaného v dobách totality. 
Činnost svědků Jehovových za totality se 
vyznačovala určitou osobní svobodou star-
ších a zvěstovatelů ve sborech. Situace vy-
žadovala iniciativní jednání, doprovázené 
vlastní odpovědností, a možností do určité 
míry vyjádřit vlastní názor. Po revoluci 
v roce 1989 vyžaduje světové ústředí svěd-
ků v newyorském Brooklynu vzorové jed-
nání. Vyjádření vlastního názoru začalo být 
chápáno jako projev odpadlictví.

Zpřetrhání osobních vazeb ve sbo-
rech. S nástupem ofi ciální americké formy 
křesťanství svědků došlo k drastickému 
omezení přátelských vazeb mezi jednot-
livými svědky. Vřelé prostředí kamarádů 
pod jednou vlajkou bylo nahrazováno nábo-
ženskou rutinou, pohlcující veškerý volný 
čas. Někteří svědkové se uzavřeli do sebe 
a svých rodin, jiní společenství opustili.

Tvrdé prosazování pravidel. České 
vedení se projevilo jako „papežštější než 
papež“. Poslušnost a uniformita je u nás 
vyžadována daleko tvrději než v USA nebo 
v západních zemích a svědkové jsou vylu-
čováni za „přestupky“, které by jindy neby-
ly považovány za významné. Řada svědků 
Jehovových odmítla striktní požadavek or-
ganizace, aby se svými vyloučenými přáteli 
přerušili veškerý kontakt, a za tento svůj 
postoj byli rovněž exkomunikováni. 

Přísun informací o dějinách svědků 
Jehovových. Svědkové v totalitě žili v do-
mnění, že se společnost Strážná věž nedo-
pustila žádných omylů, popř. pouze nevý-
znamných naukových pochybení. Množství 
a závažnost těchto omylů ale postupně za-
čaly vycházet najevo, a to u stovek svědků 
vedlo k otázkám, na něž bylo odpovědí 
vyloučení nebo vynucení odchodu. 

Doktrinální problematika. Postupem 
času se začala více projevovat problema-
tičnost zásadních nauk svědků Jehovových. 
K nim patří učení o konci světa v rámci 
generace roku 1914 (již opuštěno), nauka 
o vedení prostřednictvím třídy tzv. poma-
zaných křesťanů (většina z nich již zemře-
la a nové vedení neodpovídá původním 
kritériím) a nauka o zákazu přijímat krev 
(v teorii ještě zastávaná, v praxi do značné 
míry opuštěná).

Nečestné jednání při získání regis-
trace. Stále více svědků se dozvědělo 
a na základě zveřejněné písemné dokumen-
tace přesvědčilo, že při žádosti o registraci 
v ČR v roce 1993 jejich představitelé lhali. 
Společnost spadla ze stupínku, na kterém 
v očích mnoha byla: použila prostředky, 
které odsuzuje, aby dosáhla svého cíle.

Těžko pochopitelné stanovisko k ná-
hradní vojenské službě. Náhradní vojen-
ská služba byla od roku 1990 odmítána jako 
kompromis se „světem“. Pokud na tento 
„kompromis“ svědek přistoupil, byl ze sbo-
ru vyloučen. V roce 1996 ale došlo doslova 
ze dne na den k obratu a náhradní vojenská 
služba byla schválena. Těžko přijatelné pro 
svědky bylo i stanovisko, podle něhož se 
organizace svědků neomlouvá lidem vy-
loučeným za to, že na náhradní vojenskou 
službu nastoupili, a trvá na tom, že jejich 
činy byly projevem neposlušnosti.

Nespokojenost s úrovní vyučování 
ve sborech. Zatímco v době před revolucí 
byla častá aktivní účast na shromážděních 
a vyučování bylo individuální a živé, po re-
voluci se kvalita duchovních programů sní-
žila. Invence a práce s Biblí byla nahrazena 
opakováním pouček z předepsané literatu-
ry. Někteří svědkové proto uspokojili po-
třebu hluboce studovat v jiných církvích.

Krize domácích biblických studií. 
Po počátečním zájmu veřejnosti po roce 
1990, který kulminoval kolem roku 1993, 
pozorujeme pozvolný, ale hluboký a trvalý 
pokles zájmu o náboženství svědků. To se 
odráží v rychlém poklesu počtu domácích 
biblických studií s novými zájemci z řad 
veřejnosti. Studia jsou v naprosté většině 

y ý j y ý

RŮST, 
NEBO KRIZE?
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Jakoubek Stříbrný je svědkem Jehovovým 29 let. 
Během této doby prošel organizačními stupni na úrovni 
služebního pomocníka, průkopníka, staršího (presbyte-
ra) a dalšími posty, včetně mnohaleté, úzké spolupráce 
s pražským ústředím. Je jedním z redaktorů webu www.
straznavez.cz a zakládajícím členem webu www.rozcesti.
org. Oba weby jsou zaměřené na předkládání objektivních 
informací o svědcích Jehovových pro současné i bývalé 
svědky Jehovovy, pro členy českých křesťanských církví 
i pro širokou veřejnost. 

Údaje o počtu aktivních svědků Jehovových pocházejí z časopisu Strážná věž, interního bulletinu Naše služba království 
a Ročenek svědků Jehovových.                              Autor grafu: Martin Štofan.

sborů vedena pouze s dětmi svědků Jeho-
vových nebo jsou hlášena jako neplodná. 

Finanční machinace. Mnohým českým 
svědkům Jehovovým je dnes zcela jasné, že 
jejich odbočka (ústředí) v Praze na Černém 
Mostě, školicí středisko ve Stráži nad Ne-
žárkou, mnohé ze sálů království (modlite-
ben) a desítky dalších aktivit, mezi jinými  
činnost krajských a oblastních dozorců 
a zvláštních průkopníků, byly a jsou fi nan-
covány penězi získanými činností na hra-
nici zákona nebo již za ní. Tyto činnosti se 
týkaly především skupiny svědků, ovláda-
jících litoměřické fondy a společnost Inter-
conex. Mnoho svědků, jejich rodin a přátel 
bylo postiženo tím, že na radu jiných svěd-
ků Jehovových investovali do akcií litomě-
řických fondů a přišli o své úspory. Někteří 
zvolili odchod ze společnosti, o které nabyli 
přesvědčení, že nejenom toleruje nečestné 
jednání, ale i z něho profi tuje.

Tři faktory omezující růst
Přední američtí vědci, sociolog Rodney 
Stark a ekonom Laurence Iannaccone, se 
v článku „Proč svědkové Jehovovi zažívají 
rychlý vzrůst“ rozhodně vyslovují pro tr-
valý celosvětový růst společenství svědků 
Jehovových.4 Růst v České republice ale 
budou vedle výše zmíněných příčin odcho-
dů negativně ovlivňovat pravděpodobně 
také následující tři faktory.

Odstranění vedoucích pracovníků. 
Odpovědní sboroví pracovníci jsou v or-
ganizaci svědků Jehovových dosazováni 
a odvoláváni „shora“. Je možné odhadnout, 
že mezi lety 1990 a 2005 byly odvolány až 
tři čtvrtiny sborových starších a služebních 
pomocníků. Někteří byli vyloučeni, jiní již 
nemají na řízení sborů vliv. Jednalo se často 
o skutečné „dělníky“ na křesťanském poli. 
Je otázkou, zda se organizaci daří jejich 
ztrátu nahrazovat.

Existence a činnost disentu. Oddanosti 
a nasazení pro organizaci svědků, které jsou 
předpokladem jejího růstu, patrně nepři-
spívá stále významnější disidentské hnutí. 
Svědkové, kteří ho tvoří, usilují o odvo-
lání nauk, které vnímají jako protikladné 
k Bibli (především nauky o odmítání trans-
fuze krve), a o celkovou obrodu (reformu) 
společenství svědků. Někteří tuto reformu 
spojují s oceněním role Ježíše v duchu 
starokřesťanské tradice a s myšlenkou 
křesťanské svobody. Disidenti sice zůstá-
vají z obavy z vyloučení v anonymitě, ale 
ke svému působení účinně využívají Inter-
net.5 Zdá se, že vedení organizace má stále 
méně prostředků, jak omezit vliv disidentů 
na své poslušnější členy.

Slabost nastupující generace. Podob-
ně jako u více etablovaných náboženských 
skupin se i u svědků Jehovových zvyšuje 
podíl členů, narozených a vychovaných 
ve společenství, oproti těm, kteří do něho 
konvertovali v dospělosti. Zdá se, že vyš-
šímu poklesu počtu členů čeští svědkové 
(dočasně) zabraňují tím, že křtí a přijímají 
do svých řad stále mladší děti svých členů. 
Nastupující generace se ovšem jeví spíše 
jako slabé z následujících tří důvodů.

(1) Kvůli naléhavě očekávanému „zá-
věru systému věcí“ (konci světa) zůstavali 
svědkové často svobodní nebo jsou jejich 
manželství bezdětná.6 Je paradoxní, že prá-
vě tito nejoddanější svědkové často nemo-
hou podpořit své společenství dětmi.

(2) Zatímco v cizině není vzácné, když 
ve sborech žijí svědkové ve čtvrté či páté 
generaci, v České republice jsou takto 
hluboce zakořeněné rodiny vzácností. Je 
možné předpokládat, že rodiny s mělčími 
kořeny budou hůře odolávat výzvám, jimž 
společenství svědků v této době čelí.

(3) Projevuje se, že duchovní práce 
s mladou generací je nedostatečná. Podle 

střízlivého odhadu opouští společenství 
svědků každý druhý chlapec nebo dívka 
a jenom zřídka se do něho vrací. 

Pokud bychom se mohli odvážit pro-
gnózy dalšího vývoje členské základny 
českých svědků Jehovových, v odpovědi 
na otázku z titulu tohoto článku bychom 
se klonili spíše ke krizi. Zdá se, že vzhle-
dem k členské základně krizí prochází 
společnost svědků Jehovových u nás již 
od roku 1995. 



Poznámky
 1 Všechny údaje na základě knihy Poslové živé naděje, 

interní publikace svědků Jehovových, 1997, str. 7, 23, 
35, 81, 152 a 237.

 2 Více: Martinek, Branislav, Náboženská společnost a stát, 
Dingir 2000, a Sobička, Eduard, Kapitoly z doby totalit-
ní, interní publikace svědků Jehovových, 1994.

 3 K tomuto odhadu jsem dospěl na základě srovnání údajů 
o počtu členů podle Ročenek a dalších publikací svědků 
Jehovových.

 4 Stark, Rodney, Iannaccone, Laurence, Why the Jehovah’s 
Witnesses Grow so Rapidly: A Theoretical Application, 
Journal of Contemporary Religion 12 (1997), 133-157.

 5 Nejznámější česká skupina disidentů, Společenství svěd-
ků Jehovových za reformu v otázce krve, se prezentuje 
na internetové adrese http://www.krev.info.

 6 Na seznamu 135 placených pracovníků Náboženské 
společnosti Svědkové Jehovovi je asi 40 manželských 
párů. V naprosté většině jsou bezdětní. Ostatní osoby 
na seznamu jsou svobodní.
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Sám tento postoj ovšem prodělal určitý 
vývoj. Zpočátku nebyl postoj svědků Jeho-
vových k bývalým členům ničím určován. 
Rady a postupy, jak se chovat k bývalým 
členům, začala organizace Strážná věž 
publi kovat až od roku 1944. V anglickém 
vydání časopisu Strážná věž z 15. května 
téhož roku vyšel první článek na toto téma. 
Zdá se, že s narůstajícím počtem členů pocí-
tilo ústředí organizace potřebu mít myšlení 
současných i minulých členů více pod kon-
trolou. Zákazy a příkazy byly stále přísnější 
a tato tendence dosáhla současné úrovně 
po „odpadnutí“ jednoho z členů nejužšího 
vedení (vedoucího sboru) svědků Jehovo-
vých Raymonda Franze roku 1981. Za po-
sledních 25 let organizace vydala několik 
publikací, které postoje svědků k bývalým 
členům detailně rozebírají. Jsou ovšem 
určeny jen pro vedoucí (starší) sborů a ná-
rodní vedoucí (členy odboček).1 

V terminologii svědků Jehovových je 
odpadlíkem každý, kdo z jakéhokoli důvo-
du opustí jejich společenství. Každý odpad-
lík je vlastně nevěrný Bohu, protože se ro-
zešel s jedinou správnou a Bohem uznáva-
nou organizací, která Boha zastupuje v sou-
časné době na Zemi.2 Podle víry svědků tuto 
organizaci vybral sám Ježíš a její vedoucí 
sbor reprezentuje „jediný zdroj přesného 
biblického poznání v dnešní době.“ Opuš-
tění organizace je proto rovno odsouzení 
k věčné smrti. Rozchod s organiza cí tak 
nemůže proběhnout v dobrém. Neexistuje 
způsob, jímž by člověk odešel z tohoto spo-
lečenství a nebyl v očích ostatních svědků 
Jehovových zdiskreditován. 

U odpadlíků se nerozlišuje ani způsob 
odchodu (dobrovolný nebo vyloučení), ani 
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jeho příčiny (naukové, mravnostní apod.). 
Autoritativní příručka vedoucích předpisu-
je způsob vyloučení tak, že se učiní „krátké 
oznámení, v němž se prostě uvede: ‘(Jméno 
dotyčné osoby) již není svědkem Jehovo-
vým.’ Žádné další vysvětlování není nutné. 
Věrní členové sboru tím budou upozorněni 
na to, aby se s touto osobou přestali stý-
kat.“3 Tímto způsobem je svědkovi „odňata 
pospolitost“.

Poslední slova předchozího úryvku 
odkazují na praxi tzv. stranění se,4 která 
zahrnuje úplné vyhýbání se odpadlíkovi 
a odepření mu pomoci, pozdravu či jaké-
hokoli jiného kontaktu. Vhledem k tomu, 
že kázeň ským trestem za porušení zásad 
stranění je pro svědka Jehovova vyloučení 
jeho samotného za „styk s odpadlíkem“, 
veškeré vztahy odpadlíka bývají rychle pře-
trhány. Když je například vylu čovaný svě-

dek přítomen na shromáždění, na němž je 
oznamována zpráva o „odnětí pospolitosti“ 
s ním, pak ti, kteří jej při příchodu srdečně 
zdravili, odmítnou s ním při odchodu ja-
kýkoli, byť třeba jen oční kontakt. Časopis 
Strážná věž se sugestivně ptá: „I ten nej-
kratší pozdrav, například ‘Nazdar’, může 
být někomu prvním krokem, z něhož se vy-
vine rozmluva a později možná i přátelství. 
Chtěli bychom udělat takový první krok vůči 
osobě, již byla odňata pospolitost?“5

Z požadavku na stranění se nejsou vy-
ňati ani rodinní příslušníci (rodiče i děti 
obvykle poci ťují z druhé strany naprosté 
zavržení). Jak svědky Jehovovy zavazuje 
autoritativní literatura, s rodinným přísluš-
níkem sice výjimečně „může být zapotřebí 
spojit se ... kvůli nějaké nezbytné rodinné 
záležitosti, ale i v takové situaci by měl být 
kontakt minimální. ... Věrnost Jehovovi 
a jeho organizaci je naopak podněcuje, 
aby biblické opatření v podobě odnětí po-
spolitosti podporovali.“6 Manželské vztahy 
a vztahy mezi příbuznými jsou upra veny 
podle zásad nauky o stranění zvláštními 
pravidly.7 Raymond Franz, dlouholetý 
člen vedoucího sboru svědků Jehovových, 
napsal později již v roli odpadlíka: „Jed-
nou z nebolestivěj ších zkušeností mnoha 
lidí, kteří se snažili o oprav dové svědomí, 
je uvědomění si, jak rychle mohou skončit 
dlouholetá přátelství, jak se může ovzduší 
zdánlivé lásky změnit v atmosféru chladné 
nedůvěry.“8

Bolestivé bývají ale i další okolnosti 
odpadnutí. Především je třeba uvážit, že 
mnoho odpad líků vnímá své vyloučení jako 
křivdu, protože se nepřestávají cítit jako 
svědkové Jehovovi a protože důvodem vy-
loučení byl nesouhlas v záležitosti, kterou 
považují za nepodstatnou, nebo dokon ce 
k vyloučení vedla jenom pochybnost či 
(třeba i nevinně míněná) otázka. Cítí, že je 
organi zace nespravedlivě postavila před 
volbu ze dvou špatných možností - jed-
nat proti svému svě domí, anebo směřovat 
k dobrovolnému odchodu nebo k vylou-
čení. Bolestivá je také bezmocnost, kterou 
vyloučení pociťují, když nemají žádnou 
možnost vysvětlit svým bývalým „bratrům 
a sestrám“, co k vyloučení vedlo, natož 
pak se před nimi obhájit. Absence komu-
nikace také velmi často vede k dohadům, 
obviněním a negativním vyjádřením, jimž 
odpadlík nemá možnost se žád ným způso-
bem bránit.

Vedení svědků Jehovových na různých 
úrovních se odpadlíků patrně velmi obává. 
Např. po zveřej nění dopisu, v němž vede-

Záležitosti odpadlictví jsou pro svědky Jehovovy zásadní

Petr Velechovský

Pokud zkoumáme vývoj celosvětového společenství svědků Je-
hovových, nemůžeme pominout jeden faktor, jenž může být pro 
podobu tohoto vývoje velmi důležitý - vyhraněně nepřátelský 
postoj svědků k těm, kteří jejich společenství dobrovolně nebo 
nedobrovolně opustili, tedy k tzv. odpadlíkům.

TI, KDO JSOU 
SOUČÁSTÍ 
ANTIKRISTA
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„Občas situace vyžaduje, abychom se s některým členem sboru přestali stýkat. Bývá 
to tehdy, když křesťan nekajícně porušuje Boží zákony, a je proto vyloučen, nebo 
když odmítá víru tím, že vyučuje falešné nauky, nebo tím, že sám opustí společen-
ství. … Může být velmi těžké vyhýbat se někomu, s kým jsme se přátelili nebo kdo 
je naším příbuzným. Zachováme pevný postoj a ukážeme tak, že věrnost Jehovovi 
a jeho spravedlivým zákonům je pro nás důležitější než všechno ostatní? Pamatuj-
me na to, že Jehova si naší věrnosti a poslušnosti velmi váží. Odnětí pospolitosti je 
vlastně láskyplným opatřením od Jehovy. Proč to můžeme říci? Vyloučení nekajícné-
ho hříšníka je projevem lásky k Jehovovi, k jeho svatému jménu a k jeho zásadám.“
Kniha Zachovávejte se v Boží lásce, 2008, kapitola „Kdy přátelství ukončit“, str. 34, 35.

„Nemysli si, že existují různé cesty, jimiž by ses mohl dostat k životu v Božím no-
vém systému.  Je jen jedna. … Chceš-li získat požehnání v podobě věčného života, 
musíš patřit k Jehovově organizaci a činit Boží vůli.“
Kniha Můžeš žít navždy v pozemském ráji, 1990 česky (1982 angl.), strana 255.

ní českých svědků roku 1993 nepravdivě 
informovalo Minis terstvo kultury (o této 
události se zmiňujeme na jiném místě ča-
sopisu), a po vlně odchodů, kterou tento 
dopis vyvolal, varovali čeští představite-
lé před odpadlíky velmi naléhavě. Dopis, 
který rozeslali do všech sborů, se nazýval 
„Otázky týkající se odpadlictví“ a obsa-
hoval kromě jiného návod, jak rozeznat 
odpadlíka: „Otázka: Podle jakých rysů 
můžeme poznat odpadlické smýšlení? Od-
pověď: … Také snad zpochybňují nutnost 
organizace, jež by řídila mysl Božího lidu. 
Boží duch prý může usměrňovat jednotlivce 
bez nějakého ústředního, organizovaného 
sboru lidí, který by řídil. Budou hlásat, že 
člověk nepotřebuje víc než číst Bibli…“9 
V dopise je dále čtení „odpadlické“ literatu-
ry přirovnáváno k zacházení s porno grafi í. 

Zvláštní varovaní dostávají svědkové 
Jehovovi ohledně neposluš nosti vůči vede-
ní organizace: „K odpadlictví patří jednání 
proti pravému uctívání Jehovy nebo proti 
Jehovou ustanovenému řádu mezi jeho 
oddaným lidem,“10 čímž je myšlena právě 
organizační hierarchie. „Kterými vlast-
nostmi se odpadlíci odlišují od pravých 
křesťanů?“ptají se anonymní autoři knihy 
Hlubší pochopení Písma v hesle „Odpad-
nutí“, a o odpadlících odpovídají: „Může se 
také stát, že sice tvrdí, že Bohu slouží, ale 
zavrhují jeho představitele a jeho viditel-
nou organizaci... Odpadlíci se často snaží 
přimět jiné, aby se stali jejich následovníky. 
Takoví lidé úmyslně opouštějí křesťanský 
sbor, a tím se stávají součástí ‘antikrista’. 
Stejně jako v případě izraelských odpadlíků 
je i pro ty, kdo odpadnou od křesťanského 
sboru, předpověděno zničení ....“11

Před vyloučením probíhá kázeňské 
řízení, v němž představitelé (starší) sbo-
ru svědků Jehovo vých jednají na základě 
knihy Dávejte pozor sami na sebe a na celé 

stádo. Tato kniha je určena pouze nositelům 
úřadu staršího a svědek Jehovův je povinen 
ji vrátit, pokud by úřad staršího opustil. Pro 
vykonání kázně nad svými bratry a sestrami 
je sborový starší vybaven autoritou, kterou 
vyjadřuje studijní článek v časopise Strážná 
věž slovy, že „starší představují slavného 
Jehovu Boha a jeho Syna a to jim propůj-
čuje určitou míru slávy.“12 V pátém oddí-
lu knihy jsou detailní pokyny pro postupy 
při zasedání tzv. právních výborů, tedy při 
kázeňských jednáních, které starší vedou 
s kázněným svědkem. Ten ovšem svá prá-
va nezná a nemůže se jich dovolat, neboť 
o existenci knihy Dávejte pozor buď neví, 
anebo - pokud ji četl -  je obvi něn ze vzpur-
nosti a nerespektování autority, protože mu 
čtení této knihy nepřísluší.

Vyloučení může být rychlé, velmi snad-
né a v jiných než mravnostních delik tech 
i zcela pře kvapivé. Proti rozhodnutím, při-
jatým na uzavřených zasedáních právních 
výborů, není téměř možné odvo lání, jež by 
změnilo rozhodnutí právního výboru, ne-
boť představitelé i starší sborů jsou - podle 
učení svědků Jehovových - určeni do svých 
postavení přímo Svatým Duchem.13 Připoč-
teme-li k tomu sku teč nost, že základním 
přesvědče ním svědků je věčné zavržení 
lidí mimo organizaci, není překvapivé, že 
svědkové často pociťují strach z vylouče-
ní. Přesto se ale předpokládá, že svědek 
s problémy sám iniciuje kázeňské řízení, 
například proti sobě samému. Mohou to 
ale učinit i jiní: „Pokud ten člověk nepodá 
starším zprávu v nějakém rozum ném čase, 
potom bys to měl udělat ty a jeden nebo 
dva starší potom budou o té věci mluvit 
s obviněným. Starší musí ‘hledat a pátrat 
a důkladně se dotazovat’, aby zjistili, zda 
se to opravdu stalo.“14

Záležitosti spojené s odpadlictvím jsou 
pro svědky Jehovovy nepochybně značně 

citlivé. Vedení této organizace je zvláště 
v posledních třech desetiletích zcela ne-
kompromisní v pro sazování nepřátelské-
ho postoje vůči nim. Dodržováním této 
tvrdé linie se loajalita jednotli vých svědků 
vůči jejich vedení posiluje. Naproti tomu 
nekompromisnost vedení velmi omezu je 
možnosti bývalých svědků Jehovových 
poskytnout svým někdejším bratrům a se-
strám refl exi jejich způsobu zbožnosti. Je 
možné předpokládat, že právě tato absence 
zpětné vazby ze strany odpadlíků měla vliv 
na směr a rychlost vývoje, jímž se spole-
čenství svědků Jehovo vých ubírá. 


Poznámky
 1 Každý sbor má asi 45 - 100 členů, dva až čtyři starší, 

každá země spadá pod určitou „odbočku“ společnosti 
Strážná věž.

 2 Viz např. „Dnes k nám Jehova samozřejmě nepromlouvá 
osobně, ale používá své Slovo a své pozemské zástup-
ce.“ - Zachovávejte se v Boží lásce, vydala společnost 
Strážná věž, 2008, str. 39.

 3 Organizovaně konáme Jehovou vůli, vydala společnost 
Strážná věž, 1995, str. 154 (v oddílu „Oznámení o odnětí 
pospolitosti“). 

 4 Nauka o „stranění se“ vychází z textu, připisovaného 
apoštolu Pavlovi: „Měl jsem na mysli, abyste se nestýkali 
s tím, kdo si sice říká bratr, ale přitom je smilník nebo 
lakomec nebo modlář nebo utrhač nebo opilec nebo lu-
pič; s takovými ani nejezte.“ (1. list Korintským 5,11).

 5 Strážná věž, 1. 6. 1982, str. 15.
 6 Zachovávejte se v Boží lásce... str. 208-209.
 7 Strážná věž, 1. června 1982, str. 17-22. Od doby vydání 

byla ovšem tato pravidla několikrát upravena a změněna.
 8 FRANZ, Raymond, Krize svědomí, Návrat domů, 1998, 

vydání druhé,  str. 317.
 9 Dopis ze dne 25. července 1994 v archivu autora.
 10 Dávejte pozor sami na sebe a na celé stádo, vydala spo-

lečnost Strážná věž, kapitola „Dozorci, kteří ’panují 
pro právo‘“, str. 90, vydání česky 1991.

 11 Hlubší pochopení Písma, svazek 2., vydala společnost 
Strážná věž, str. 123.

 12 Strážná věž, 1. září 1997, str. 16.
 13 Strážná věž, 15. června 2000, str. 14-18. 
 14 Strážná věž, 15. srpna 1997, str. 27.

Petr Velechovský (*1977) pracuje jako analytik v tele-
komunikační společnosti, člen Syndikátu novinářů ČR.
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Z opozice do ještě větší opozice
Míra protestu, který vyjadřuje společenství svědků Jehovových vůči většinovému světonázoru, hodnotám a životnímu stylu, se 
v průběhu let mění. Proměňují se ale také osobní postoje jednotlivých svědků: někteří se změnám v organizaci přizpůsobí, jiní se 
časem přiblíží k hodnotám, které okolní společnost oceňuje, a přejdou třeba i k většinově akceptovanému náboženství, ještě jiní 
naopak své opoziční postoje časem vystupňují. Mohou si přitom ponechat i některé vzorce, typické pro svědky, např. pesimistické 
vidění současného světa a naléhavou snahu z něho zachránit co nejvíce lidí. Příkladem této poslední trajektorie je Vratislav Slavík.

Tento svědek Jehovův emigroval se svou manželkou roku 1970 z tehdejšího Československa nejdříve do USA a pak do Kanady. 
V Kanadě navštěvoval rozsáhlé knihovny a zdokonaloval se jak v jazyku, tak i studiu různých náboženství. Od roku 1976 se po-
stupně přikláněl k víře v posmrtný život a v opakovaná vtělení. O svých naukách uvnitř sboru svědků Jehovových prozatím mlčel. 
Během 90. let ale nabyl přesvědčení, že dostal od Boha a jiných vesmírných bytostí (z Plejád) úkol šířit poselství o nadcházející 
katastrofě světa. Považuje se za biblického Adama, který se vrátil v těle Vratislava Slavíka zpět na Zemi, aby zde splnil úkol šířit 
nezkreslené Boží poselství. Roku 1994 jej v Kanadě svědkové Jehovovi ze své organizace vyloučili.

V kanadských novinách a časopisech pan Slavík četl o rozmachu náboženství ve své bývalé vlasti a roku 2000 se do ní vrátil, aby 
zde mohl šířit pravé poselství pravdy. Seznámil se s duchovními naukami Boženy Cibulkové (1914-1995).1 Nalezl v nich své po-

t é m a

Pane doktore, byl jste mezi svědky v pře-
lomovém roce 1989. Jak jste vnímal at-
mosféru v tomto společenství?

Pamatuji si na události týdne mezi 20. až 
27. listopadem roku 1989, v jehož průbě-
hu jsem s některými mladými spoluvěřící-
mi chodil do tzv. kazatelské služby zcela 
otevřeně a bez obav. V centru Prahy jsme 
oslovovali lidi, aniž jsme jakkoliv zastíra-
li záměr a důvody, proč s nimi hovoříme 
a k jaké organizaci náležíme. Dávali jsme 
naopak najevo svou radost a hrdost, že mů-
žeme v této situaci nepokrytě reprezentovat 
svědky Jehovovy a jejich poselství, s nímž 
jsem se v té době zcela ztotožňoval. Byla to 
doba nadšení a zaplavení pocitem svobody, 
kterou jsem však subjektivně považoval 
za velice vratkou a nejistou. V prosinci jsem 
si pak z vídeňské odbočky přivezl spoustu 
literatury, a to zejména tituly, které jsme 
v té době neměli k dispozici, nebo i tako-
vé, které sice existovaly, ale byly ve velmi 
špatně čitelné kopii. Stále jsem se domní-
val, že ještě může dojít ke zvratu událostí, 
a tak jsem se snažil pro tento případ zásobit. 

Rozhovor s psychologem PhDr. Zbyňkem Galvasem

Zdeněk Vojtíšek
PhDr. Zbyněk Galvas (* 1956) začal roku 1975 studovat psychologii na FF UP v Olomouci, na počátku 
roku 1976 byl vyloučen ze studia kárnou komisí pro „silné antisocialistické smýšlení a podezřelé kontak-
ty se sektami, zejména se svědky Jehovovými“. Poté pracoval 15 let jako skladník ve stavebním podni-
ku v Praze. V roce 1990 mu bylo na základě mimosoudní rehabilitace umožněno, aby dokončil studium 
psychologie. Zvolený obor zakončil na FF UK v Praze v roce 1997, doktorát získal v roce 2001. Svědkem 
Jehovovým byl v letech 1978-2000.

Svoboda ale naštěstí vydržela. Zůstala 
vám také ona radost a hrdost?

Již v roce 1990 jsem si však začal uvědo-
movat, že paradoxně v době nesvobody 
v našem státě a decentralizace v organiza-
ci jsem se vnitřně cítil daleko svobodnější. 
S propracováváním centralizace a bezpro-
blémového napojení organizace na ústředí 
v Brooklynu přicházely určité směrnice, 
jež nyní byly celostátně plošně uplatňová-
ny a mé vnitřní svobody jako by ubývalo. 
Pod vlivem sociální atmosféry mezi svěd-
ky a „jemného povzbuzování“ některých 
z nich jsem se začal více kontrolovat a čas-
těji jsem uvažoval, zda opravdu dobře tuto 
organizaci reprezentuji navenek. Zatímco 
vnějších atributů svobody postupně přibý-
valo, z hlediska individuálního prožívání to 
směřovalo spíše k opačnému pólu.

Takže jste se přestal se společenstvím 
svědků tak úplně ztotožňovat.

Mezi svědky jsem měl několik přátel, s ni-
miž jsem již předtím hovořil a jednal zcela 
otevřeně, nějak intuitivně jsem vytušil, že 

mě akceptují jako člověka a nejen jako brat-
ra ve víře. Od nich jsem se naučil, že zodpo-
vědnost před Bohem nesu sám za sebe a že 
mé svědomí nemůže zastoupit žádná orga-
nizace, že mám především náležet a sloužit 
Bohu. Tím mě utvrdili v potřebě uchovat 
si vlastní identitu a autonomii, neoddělovat 
se od svých blízkých ani od těch, s nimiž 
mi bylo dobře, byť jsme měli diametrálně 
odlišné náboženské pojetí, a tedy vlastně 
i vnímání světa. I za totality jsem si tedy 
uchovával dost blízkých vztahů s osobami, 

Rozhovor s psychologem PhDr. Zbyňkem Galvasem

SVOBODA SE PRO MĚ 
STALA SKUTEČNOSTÍ

Dr. Galvas.

Dingir_941_final.indd   96Dingir_941_final.indd   96 17.9.2009   23:27:5117.9.2009   23:27:51



DINGIR 3/2009 97

t é m a

které ke svědkům nepatřily a v termi-
nologii organizace byly označovány 
jako „špatná společnost, která kazí uži-
tečné zvyky“. Myslím, že to bylo mož-
né díky jejich i mé empatii a vzájem-
né toleranci a ohleduplnosti. Zároveň 
jsem se nevyhýbal ani konfrontaci se 
zcela odlišnými názory a již za totality 
jsem četl i literaturu „odpadlíků“ (těch, 
kteří od svědků odešli). V té době však 
na mě taková literatura nezanechávala 
bezprostřední vliv. Bral jsem ji jako 
součást názorového spektra lidí, kteří 
mají na odlišnost právo a kteří mají 
zároveň odpovědnost za svůj život. 
Takže bych asi řekl, že jsem nikdy nebyl 
naprosto typickým svědkem. Vždy jsem si 
vážil svobody a poté, co jsem mohl v roce 
1990 pokračovat ve studiu svého vytouže-
ného oboru, jsem začal získávat i určitou 
„zdravou metodologickou skepsi“. 

Roku 1993 vedení české odbočky mezi-
národního společenství svědků požádalo 
Ministerstvo kultury o registraci a po-
přelo přitom skutečnosti, na nichž všem 
svědkům velmi záleželo. Předpokládám, 
že se vás to hodně dotklo.

Událost z 1. září 1993 postupně zasáhla 
svědomí některých osob, jež mi byly mezi 
svědky blízké. Dlouho (asi tři roky) jsem se 
snažil omlouvat jednání odpovědných bra-
trů a nacházet důvody, které k němu mohli 
mít. Dokonce ani dnes bych si je nedovo-
lil odsuzovat, nicméně nyní to chápu tak, 
že sice nejsem ustanoven soudcem nikoho 
ze svých bližních, ale mohu s takovým 
jednáním vnitřně nesouhlasit a navenek 
to dát přiměřeným neodsuzujícím způso-
bem najevo. 

Je ale možné dát najevo vnitřní nesou-
hlas, a zůstat přitom uvnitř organizace 
svědků?

Tato otázka úzce souvisí s integritou 
a vnitřní konzistencí osobnosti. Jistě zde 
hraje roli celá řada dalších okolností, jako 
jsou sociální faktory nebo určitý pocit sou-
náležitosti s excelentní a výlučnou skupi-
nou, která je držitelem pravdy. Nicméně 
reakce na její řešení i u mne vyvolala in-
trapersonální (vnitřní) konfl ikt a také ur-
čité názorové střety s ortodoxními členy 
organizace, kteří si existenci problémů to-
hoto druhu nepřipouštěli nebo je dokázali 
potlačit či vytěsnit.

Čím se váš vztah k organizaci pro mě-
ňoval?

Abych se tedy s celou záležitostí svého 
vztahu k organizaci mohl vyrovnat ote-
vřeně, bylo mi čím dál jasnější, že není 
možno unikat do popírání či potlačování 
existujících skutečností. V tomto ohledu 
mi rovněž velice pomohlo několik událos-
tí. Především jsem byl v roce 1994 přijat 
do psychoterapeutického výcviku. Tam 
jsem mohl o svém vnitřním zápase hovo-

řit a také refl ektovat názory a postoje 
jiných účastníků. Dále jsem si pozorně 
přečetl knihu Raymonda Franze Krize 
svědomí. Franz byl členem vedoucího 
sboru svědků Jehovových a tuto orga-
nizaci po mnoha letech činnosti opus-
til. Měl jsem též možnost diskutovat 
s některými bývalými svědky a také 
společně s nimi analyzovat důvody 
jejich odchodu z organizace. Mimoto 
jsem se sdílel i s těmi, kteří v orga-
nizaci setrvali a kteří byli ochotni se 
mnou otevřeně (samozřejmě se záru-
kou diskrétnosti z mé strany) hovořit. 
Nemalou pomoc pro mne představo-

vala i možnost konzultovat s katolickými 
i protestantskými teology, a to na naukově 
odborné i subjektivně prožitkové rovině. 
A tak svoboda, na níž jsme se s některými 
svědky v roce 1989 tak těšili, se pro mne 
stala skutečností a darem Boží milosti.

Vím, že máte ke svědkům velmi kladný 
postoj.

S časovým odstupem mohu říci, že svěd-
kové mě naučili opravdově si vážit Písma 
svatého a vzbudili ve mně touhu blíže se 
s ním seznámit. Našel jsem mezi nimi ně-
kolik dobrých přátel, kterých si vážím (ať 
už z této organizace odešli nebo v ní setrvá-
vají). Také nemohu zapomenout na nezišt-
nou lidskou pomoc, kterou mi v 70. letech 
poskytli. Mnozí z nich se velmi obětavě na-
sazují pro svou věc a berou své náboženství 
velice vážně, jsou čestní, upřímní, laskaví 
a naplněni horlivostí. Tyto skutečnosti pod-
le mého mínění není snadné přejít mávnu-
tím ruky. Společný úsek životní cesty, kte-
rý jsem se svědky prošel, považuji osobně 
za důležitou a cennou životní zkušenost.

Děkuji za rozhovor.          

slání od Boha, a tak se v něm ještě více utvrdil. Biblické verše, týkající se různých osob Starého zákona, začal vztahovat na sebe 
a na členy své rodiny a ve viděních hovoří s Ježíšem i s desítkami návštěvníků z cizích planet. Říká, že „návštěvy probíhají hlavně 
v tělech šestnácti až osmnáctiletých dívek a tělech mužů v Kristových letech“.2 Od božích poslů z cizích planet získává návody 
na antigravitační přístroje a rady, jak vyřešit celosvětovou ropnou a ekonomickou krizi. Roku 2008 jej však „zlé síly“ zbavily 
domu, auta a majetku. Díky tomu se ale může plně věnovat, osvobozen od hmotných věcí tohoto systému, své prorocké dráze. 

Nejčastějším místem kontaktů Vratislava Slavíka a návštěvníků z cizích planet je náměstí v Lanškrounu (v tomto městě bydlí) 
a „cesta do kopců Červené Vody, kde se pohybují ve svých létajících talířích“. Od roku 2008 publikuje materiály s novou teorií, 
vypracovanou na základě toho, co „získal od bytostí z různých planet“. Svým projektem COSMO-ENERGY 7Y začal oslovovat 
osobnosti kulturního a společenského života - prezidentskou kancelář, předsedu vlády, nejvyšší představitele církví, jednotlivé 
poslance, senátory a další. Dopisy doplňuje složenkou s žádostí o fi nanční dary na činnost projektu, který má zachránit naši pla-
netu prostřednictví jeho osoby – „Adama na misi v těle Vratislava Slavíka“. Rád by se též věnoval pomoci současným svědkům 
Jehovovým a ukazoval jim cestu pravdy.

Petr Velechovský
Poznámky
1  O Boženě Cibulkové viz Michal Dvořák, Jen jsem vás všechny trochu předešla, Dingir 8 (4), 2005, str. 110-112.
2  Z osobního rozhovoru autora s panem Slavíkem a z korespondence s ním.

Zbyněk Galvas přebírá cenu Nadace prof. Zdeňka 
Matějčka.
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Homosexuální 
duchovní 
v luterské církvi

Evangelická luterská církev v Americe 
(ELCA), největší církev augsburského 
vyznání ve Spojených státech amerických, 
na svém srpnovém shromáždění v Minne-
apolis ukončila mnohaletou diskusi, re-
spektive jednu z jejích etap, o postavení 
homosexuálních věřících v této denomina-
ci a jejich přístupu k duchovenské službě. 
Doposavad platilo pravidlo, že mohou být 
přijímáni pouze v případě, že žijí v celi-
bátu. Diskuse, jež v poslední době značně 
rozdělovala církevní společenství, skončila 
hlasováním, v němž zvítězili ti, kteří chtěli 
homosexuálům umožnit, aby byli přijímáni 
jako duchovní. Předsedající biskup Mark 
S. Hanson ve svém závěrečném projevu 
zdůraznil, aby toto rozhodnutí nebylo chá-
páno jako vítězství jedné strany a porážka 
druhé, a neposílily se tak tendence k dě-
lení, nýbrž naopak aby církev vydávala 
svědectví o možné jednotě ve víře i přes 
rozdílné názory. Z reakcí v jednotlivých 
sborech je však zřejmé, že diskuse budou 
dále pokračovat. Je možné, že se konzer-
vativci od ELCA, k níž se nyní hlásí asi 
čtyři a půl milionů členů, odtrhnou. Vý-
mluvnou je např. situace ve sboru sv. Ti-
moteje v západovirginském Charlestonu. 
Tamní pastor hned po oznámení výsledků 
hlasování odstranil z názvu sboru na pou-
tači označení „luterský“ a oznámil, že jeho 
sbor bude o vystoupení ze společenství 
vážně uvažovat. 

Další spor o kříž 
ve Velké Británii
 

Britská média přinesla zprávu o zdravot-
ní sestře Helen Slatterové 
z nemocnice v Glouceste-
ru, která se dostala do spo-
ru s vedením kvůli svému 
malému kovovému kříži. 
Ten nosí na krku pod svou 
uniformou. Zaměstnavatel 
ji vyzval, aby kříž v zaměst-
nání nenosila a pohrozil 
jí propuštěním. Katolička 
Slatterová se brání tím, že 
nošení kříže je součástí její 
náboženské praxe a požada-
vek chápe jako útok na její 
víru. Vedení nemocnice to 
vyvrací poukazem na inter-

ní pravidla pro zdravotnický personál, která 
zakazují nosit v zaměstnání šperky kromě 
jednoduchých drobných náušnic a hladké-
ho prstenu. Důvodem k zákazu jsou rizika 
infekce a ohrožení bezpečnosti. 

Spor je novináři dáván do souvislosti 
s tři roky starým případem koptské křesťan-
sky Nadiy Eweidové, zaměstnané u British 
Airways. Té zaměstnavatel zakázal chodit 
do práce s křížkem, který nosila na své 
uniformě, a musela tak nastoupit na nepla-
cenou dovolenou. Důvodem byla obava, 
aby křesťanský symbol neurážel cestující 
jiných vyznání. Případ tehdy rozpoutal ce-
lospolečenskou kontroverzi, jejímž výsled-
kem bylo, že letecká společnost svůj postoj 
k náboženským symbolům přehodnotila. 

Židovští 
představitelé 
proti 
katolickému 
dokumentu
 

Představitelé významných židovských or-
ganizací a tří hlavních směrů amerického 
judaismu sepsali společné prohlášení adre-
sované biskupům římskokatolické církve 
ve Spojených státech. Ti nedávno vydali 
výklad společného židovsko-katolického 
dokumentu z roku 2002 „Úvahy o smlou-
vě a misii“. V něm bylo kromě jiného uve-
deno, že katoličtí účastníci dialogu nemají 
v úmyslu nabízet židům obrácení na křes-
ťanství. Tato slova podle biskupů nepřesně 
vyjádřila učení církve a způsobila mnohá 
nedorozumění. V současném prohlášení je 
proto zdůrazněno, že misie ve smyslu evan-
gelizace je esenciální součástí církevní ak-
tivity, a také to, že naplnění smlouvy mezi 
Bohem a Izraelem došlo v Ježíši Kristu. 

Právě tyto dva body mohou být podle 
židovských signatářů pro-
hlášení překážkou dalšímu 
dialogu. Podle nich je ne-
možné, aby do něj jedna 
strana vstupovala s přáním, 
aby druzí odpadli od své 
víry. Co se poznámky o na-
plnění smlouvy v Ježíši 
Kristu týče, je tím podle 
kritiků vlastně řečeno, že 
„Mojžíšova smlouva je 
překonaná a judaismus již 
nemá důvod k existenci“. 
V takovémto interpretačním 
rámci by pak bylo nemožné 
vést dialog. Současné pro-

hlášení chápou nejen jako popření doku-
mentu z roku 2002, ale i mnohých dalších 
dokumentů a aktivit v oblasti dialogu po 
II. vatikánském koncilu. „Je v rozporu se 
samotnou podstatou židovsko-křesťanské-
ho dialogu, jak jej chápeme,“ píší biskupům 
představitelé Americké židovského výboru, 
Ligy proti hanobení, Národního shromáž-
dění synagog a Ortodoxní unie v dopise 
z 18. 8. 2009. 

Sikhové 
ve školách 
ve francii
bez turbanu 

Ve sboru britské královské stráže se popr-
vé objevili dva sikhové, šestadvacetiletý 
Signaller Simranjit Singh a osmadvaceti-
letý Lance Corporal Sarvjit Singh. Nápad-
ní jsou svými charakteristickými turbany. 
Zatímco v Británii sikhské pokrývky hlavy 
nevyvolávají žádné kontroverze, ve Štras-
burku skončil vleklý proces, v němž proti 
sobě stáli francouzský sikh Jasvir Singh 
a Francie s jejím „šátkovým zákonem“, 
který vešel v platnost v roce 2004. Tehdy 
čtrnáctiletý Jasvir začal do školy chodit 
nikoliv s turbanem, nýbrž s méně nápad-
nou pokrývkou zakrývající nestříhané vla-
sy. Vedení školy však i toto považovalo 
za porušení zákona a nařídilo chlapci, aby 
pokrývku přestal nosit. Po odmítnutí násle-
dovalo vyloučení ze školy. Případ skončil 
až u Evropského soudu pro lidská práva, 
který letos v červnu rozhodl, že náboženská 
svoboda chlapce nebyla porušena, a dal tak 
za pravdu škole a francouzským soudům. 

Chasidé pozvali 
na exkurzi amiše

V dubnu letošního roku došlo k zajíma-
vému setkání v newyorské čtvrti obývané 
ultraortodoxními chasidy. Ti na exkurzi po-
zvali členy komunity amišů, kteří jsou zná-
mí svým zdržováním se moderního způso-

i n f o  -  s e r v i s

Zdravotní sestra 
Helen Slatterová.

Sikhové střežící královnu.
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Jehovových zůstává pouze 37%), polovina 
z apostatů odchází k jinému náboženství. 
Co se víry v Bibli týče, více než 90% mor-
monů pozitivně odpovědělo na otázku, zda 
věří, že Bible je Boží slovo, ovšem 57% 
tvrdí, že se nesmí chápat doslovně. Více 
než polovina (57%) odpověděla, že jejich 
víra je ta jediná pravá.

Ve Švýcarsku 
bude referendum 
o minaretech

Ve Švýcarsku se bude konat referendum 
o výstavbě mešit, přesněji řečeno minaretů. 

Vyvolaly je Strana lidu Švýcarska 
a okrajová Federální demokratická 
unie, které získaly na podpisových 
arších více než sto tisíc podpisů, 
a splnily tak zákonnou podmínku 
pro uspořádání všelidového hlaso-
vání. To by se mělo konat v listopa-
du. Odpůrci minaretů mají za to, že 
jsou spíše symbolem síly a politické 
moci než symbolem náboženským, 
a že přílišná tolerance může vést 
k oslabení svobody v zemi helvét-
ského kříže. 

Odpůrci zákazu argumentují 
naopak tím, že by se jednalo o akt 
v rozporu s principy náboženské 
svobody. Vládní politici se vyslovili 
i v tom smyslu, že zákaz by mohl 

ohrozit bezpečnost země kvůli možnému 
hněvu muslimských radikálů. Proti petici 
se ofi ciálně postavili i švýcarští katoličtí 
biskupové.

Podle Federálního statistického úřadu 
žije v sedmi a půl milionovém Švýcarsku 
více než tři sta deset tisíc muslimů. Mešity 
s minarety jsou již v Curychu a v Ženevě, 
ovšem z žádného z minaretů se nesvolává 
k modlitbám.           

Připravil Miloš Mrázek podle WWRN 
s přihlédnutím k jiným zdrojům.

bu života. Právě tento svébytný konzervati-
vismus a důraz na jednoduchý životní styl 
je to, co obě komunity spojuje, byť jedna 
žije na venkově, druhá ve velkoměstě. „Pro 
amišskou komunitu je posilou, když vidí 
nás židy, že žijeme tak, jak Bible 
říká, že židé mají žít, a že tak žijeme 
od časů Mojžíše a Abrahama,“ řekl 
Jisroel Ber Kaplan, programový 
ředitel Chasidského informačního 
centra (Chassidic Discovery Cen-
ter), která pořádá exkurze po cha-
sidské čtvrti. „Amišové také žijí 
tak, jak jim říká Bible.“ Desítky 
pensylvánských amišů se tak mohly 
dozvědět mnoho o způsobu života 
brooklynských ultraortodoxních 
židů. Amišové jsou podobně jako 
chasidé nápadní svými klobouky 
a dlouhými vousy. Když byli amišo-
vé pozdravení v jidiš „Zei gazunt!“, 
ti pozdravu rozuměli, jelikož také 
hovoří dialektem odvozeným z němčiny. 
„V některých ohledech, jako je oděv a tra-
dicionalistická víra, jsme si podobní,“ ko-
mentoval zkušenost jeden z návštěvníků 
John Lapp. Jeho žena Priscilla však dodala: 
„A v jiných se naopak rozcházíme. Největ-
ší rozdíl je v tom, že Ježíš je náš spasitel.“

Výzkum 
mormonské 
komunity v USA

Organizace zabývající se výzkumem a in-
formováním veřejnosti v oblasti americké 
religiozity Pew Research Centre v červnu 
2009 zveřejnila zajímavé výsledky šetře-
ní, které učinila v rámci projektu Forum 
on Religion and Public Life. Jeho cílem 
bylo vytvořit statistický portrét americké 
mormonské komunity ve srovnání s celou 
populací a dalšími náboženskými skupina-
mi. Kromě nikoliv překvapivých zjištění, 
jakými jsou např. častá účast mormonů 
na bohoslužbách (alespoň jednou týdně 
údajně chodí na bohoslužby 76% mormo-

nů) či podpora republikánské straně (65%), 
jsou součástí zprávy i méně samozřejmá 
data. Co se počtu členů Církve Ježíše Kris-
ta Svatých posledních dnů týká, tvoří 1,7% 
celé americké populace, což je srovnatelné 
např. s počtem židů. Šestašedesát procent 
svatých je mladších než 50 let (v celé po-
pulaci je to 59 procent), 71% mormonů je 
ženatých či vdaných (v celé populaci 54%). 
Vyšší číslo je pouze u amerických hinduistů 
(78%). Podobně je tomu v počtu nesmíše-
ných manželství: 83% v manželství žijících 
mormonů má za partnera rovněž mormona 
(u hinduistů je to 90%). Výzkum také potvr-
dil, že mormoni mají ve srovnání s jinými 
náboženskými komunitami nejpočetnější 

rodiny (21% uvedlo, že aktuálně žijí společ-
ně s minimálně třemi dětmi mladšími 18 let, 
druhými v pořadí jsou muslimové – 15%).

Zajímavá čísla se týkají rasového slo-
žení. Mezi mormony jsou z 86% Angloa-
meričané, 7% Hispánci a pouze 3% jsou 
Afroameričané. Větší procento Angloa-
meričanů mají pouze židé (95%), tradič-
ní („mainline“) protestanté (91%) a pra-
voslavní (87%). Nějakou formu vyššího 
vzdělání má 61% svatých posledních dnů 
(v celé populaci je to asi 50%), magisterský 
stupeň vzdělání má 18%, post-
graduální 10%, což už odpovídá 
celonárodnímu průměru. Čtvr-
tina členů mormonské církve 
jsou konvertité (u katolíků je 
to 11%, naopak např. u svědků 
Jehovových 67%). Ve srovnání 
s jinými velkými náboženský-
mi skupinami jsou svatí značně 
věrní své víře, 7 z 10 těch, kteří 
byli jako mormoni vychováni, 
se k mormonismu stále hlásí 
(je to podobné číslo jako u ka-
tolíků, naopak např. u svědků 

i n f o  -  s e r v i s

Mormoni dávají velký důraz na rodinný život (fotografi e 
je součástí internetové prezentace na toto téma). Jen 
afroameričtí mormoni jsou velkou výjimkou.

Amišové před portrétem rabína 
Menachema Schneersona.

Mešita v Ženevě.
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Rathajátra 
podruhé v Praze

V neděli 19. čer-
vence oslavili od-
daní Krišny po-
druhé na pražském 
Staroměstském 
náměstí slavnost 
vozů, tedy ratha-
játru (vůbec prv-

ní rathajátra u nás se konala roku 2007 
v Brně). Pražská slavnost je obdobou vel-
kého svátku v indickém městě Purí, který se 
každoročně v létě koná ke cti boha Džagan-
náthy (tj. Pána světa nebo Pána vesmíru). 

Další dějství 
„boje o mešity”

Od obnovení náboženské svobody po roce 
1989 je u nás samozřejmostí, že různá ná-
boženská společenství mají právo na bu-
dování modliteben či jiných sakrálních 
staveb. Přesněji řečeno, mělo by to být sa-
mozřejmostí. Čeští muslimové ve skuteč-
nosti o toto právo musejí neustále bojovat. 
„Boj o mešity“ představuje téma, které už 
bylo v literatuře o islámu v českých zemích 
opakovaně zpracováno.1

První mešita u nás byla otevřena v Brně 
v roce 1998 - po několika letech byrokra-
tických průtahů a snah některých politiků 
a krajně pravicových skupin její stavbě za-
bránit. Nenápadná a poměrně malá stavba 
na Vídeňské ulici neskýtá dostatek prostoru 
pro společenské a studijní aktivity a navíc 
se do ní brněnští muslimové dnes už jen 
s obtížemi vejdou při pátečních modlitbách. 
Proto jejich komunita v poslední době zača-
la zvažovat možnost budoucího postavení 
nové mešity. Už první předběžné úvahy 
na toto téma však okamžitě vyvolaly další 
dějství „boje o mešity“...

Tentokrát je vše vážnější než v minu-
losti, protože do čela boje proti mešitě se 
postavila jedna z parlamentních stran. Ji-
homoravští lidovci učinili z mešity téma 
své kampaně před podzimními parlament-
ními volbami. Na přelomu července a srp-
na se v médiích objevily komentáře lídra 
jihomoravské KDU-ČSL Stanislava Ju-
ránka a místopředsedy této strany Davida 
Macka. Oba politici se vyslovili proti pří-
padné výstavbě nové mešity a proti jaké-
mukoliv posilování přítomnosti islámu 
v naší společnosti vůbec. Juránek vyjádřil 
odhodlání lidovců „hájit zájmy těch, kteří 
tady jsou, a té tisícileté kultury, kterou tady 
máme“, a varoval před možným vytlače-
ním jihomoravských kulturních tradic „cizí 
kulturou a náboženstvím“.2 Macek se pak 
postavil rovnou na obranu „anticko-křes-
ťanské identity“, která bude podle něj v zá-
padní Evropě už nevratně potlačena islami-
zací, ale u nás ještě může být zachráněna.3

Předseda Islámské nadace v Brně 
Muneeb Hassan byl výroky lidovců nemile 
překvapen, před volbami je však nechtěl 
příliš komentovat.4 Ostře naopak reagova-
lo občanské sdružení Libertas Independent 
Agency, mezi jehož členy převažují brněn-
ští muslimové. V prohlášení tohoto sdru-
žení, podepsaném prvním místopředsedou 
Ondřejem Adamíkem a druhým místopřed-
sedou Lukášem Lhoťanem, se kromě jiného 

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

  u d á l o s t i

Pražský vůz sice nebyl třípatrový jako 
v Indii, průměr jeho kola ale dva metry 
pravděpodobně přesahoval. 

Foto: Zdeněk Vojtíšek.

uvádělo: „Výzva některých představitelů 
KDU-ČSL k omezování práv a svobod 
občanů České republiky nekřesťanského 
vyznání v nás vyvolává obavu z infi ltrace 
myšlenek a praktik fašistických a neonacis-
tických hnutí do proudu ofi ciálních politic-
kých stran. I přes nepřátelský tón slovních 
projevů některých představitelů KDU-ČSL 
jsme přesvědčeni, že jejich nenávistný po-
stoj k muslimům není podporován většinou 
českých občanů a českých křesťanů. (...) Se 
znepokojením sledujeme současný vývoj 
politického směřování KDU-ČSL k laciné 
politice populismu, xenofobie a nábožen-
ské nesnášenlivosti.“5

Podobné obavy se neobjevily jen mezi 
muslimy. Za pozornost stojí komentář br-
něnského politologa Marka Čejky, podle 
kterého může KDU-ČSL protiislámská ré-
torika „v konečném důsledku jen ublížit. Ze 
seriózní strany ji přiblíží k některým názo-
rům naší i zahraniční ultrapravice a k pro-
fesionálním islamobijcům typu Nizozem-
ce Geerta Wilderse. To by byla pro českou 
politickou scénu další rána.“6


Vít Machálek

Poznámky
 1 Viz Jiří Bečka - Miloš Mendel, Islám a české země, Pra-

ha: Votobia, 1998, s. 188-194 (autorem kapitoly je Miloš 
Mendel), a Miloš Mendel - Bronislav Ostřanský - Tomáš 
Rataj, Islám v srdci Evropy, Praha: Academia, 2007, 
s. 392-406 (autory kapitoly jsou Miloš Mendel a Zde-
něk Vojtíšek).

 2 Jiřina Veselá, „Lidovci: Novou mešitu? Nikdy,“ Lidové 
noviny, 28. 7. 2009, roč. 22, č. 174, s. 5.

 3 Viz David Macek, „Buďme tolerantní, ale ne naivní,“ 
Lidové noviny, 7. 8. 2009, roč. 22, č. 183, s. 11.

 4 Viz „My nejsme extremisté, říká muslim z Brna,“ Lidové 
noviny, 28. 7. 2009, roč. 22, č. 174, s. 5.

 5 „Znepokojení nad postojem KDU-ČSL k českým mus-
limům“ [online]. Libertas News, 28. 7. 2009 [cit. 2009-
08-02]. Dostupné z URL: <http://www.bezcenzury.org/
rs/article.php?id=287>.

 6 Marek Čejka, „Stanou se z lidovců islamobijci?,“ Lidové 
noviny, 4. 8. 2009, roč. 22, č. 180, s. 11. 

Při slavnosti v Purí jsou zpodobení Džagan-
náthy, jeho bratra Balarámy a sestry Sub-
hadry vyvezeny z chrámu na bohatě zdobe-
ném obrovském voze se 16 koly (jedno kolo 
má průměr přes dva metry) a doprovázeny 
za zpěvu, tance a dalších projevů uctívání 
do jejich letního sídla. Slavnost v Praze sice 
netvořily desetitisíce poutníků jako v Purí, 
ale jen asi tři sta českých oddaných - přesto 
vzbudila pozornost Pražanů i návštěvníků 
Prahy. Oddaní totiž zpívali mahámantru 
za doprovodu indických hudebních nástro-
jů, tančili kolem vozu a procházeli ulicemi 
Prahy. Po návratu na Staroměstské náměstí 
následoval kulturní program s tancem Bha-
rata Natjam, módní přehlídkou, hudebním 
vystoupením atd. Během svátku oddaní 
poskytli zdarma asi dva tisíce porcí vege-
tariánských jídel.

Křišnovi oddaní mají Džagannáthu 
za jiné jméno Nejvyššího pána Krišny. 
Typická podoba Džagannáthy jako černé-
ho božstva s velkýma očima a milostivým 
úsměvem reprezentuje oddané Krišny u nás 
patrně nejvíce ze všech symbolů. S touto 
podobou je například tradičně spojen Open 
Air festival v Trutnově, na němž oddaní 
měsíc po rathajátře také vystupovali.


Zdeněk Vojtíšek
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Karmapa 
zasvěcoval 
v Těnovicích

Už potřetí do České republiky přijel 
XVII. karmapa Thajä Dordže, hlava 
linie Karma Kagjü tibetského bud-
dhismu. K této osobnosti se hlásí 
mezinárodní společnost Buddhis-
mus Diamantové cesty, založená Ole 
Nydahlem (více o této společnosti 
v článku na str. 77-79). Karmapa 
strávil čtyři dny na velkém letním 
kursu v mezinárodním centru Bud-
dhismu Diamantové cesty v Těnovi-
cích u Rokycan. Prostřídalo se na něm asi 
2100 účastníků. Poslední den svého poby-
tu, 19. července 2009, vedl obřad, v jehož 
závěru zasvětil přítomné Čänräzigovi, na-
zvanému „buddha Milující oči“, ústřední 
postavě tibetského buddhismu. Za jeho 
inkarnaci se karmapa ostatně považuje.

Obřadu se účastnily téměř dva tisíce 
buddhistů, především mladých lidí, někte-
ří z nich s malými dětmi (dětí byly celkem 
asi dvě stovky). Organizátoři odhadovali, 
že asi čtvrtina účastníků obřadu přijela 
ze zahraničí. Dojem, který toto množství 
lidí činilo, byl impozantní: ať už při desít-
kách minut společné recitace Čänräzigovy 
mantry (nejdůležitější mantry tibetského 
buddhismu) „Óm mani päme húm“ nebo 
při trpělivém několikahodinovém čekání 
na individuální iniciaci. Právě díky jejich 
uvolněnému, ale zároveň ukázněnému cho-
vání se organizace na první pohled zdála 
téměř dokonalá. Zvládali ji sami buddhisté 
Diamantové cesty. 

Na stráni nad obcí Těnovice stojí zatím 
jen poměrně malá budova. Slouží téměř 
celoročnímu meditačnímu provozu a jako 
zázemí prázdninových velkých akcí. Kvůli 

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

         u d á l o s t i     

Karmapa (uprostřed) při obřadu.
Foto: Zdeněk Vojtíšek

Tibetští mniši jako karmapův doprovod. 
Foto: Zdeněk Vojtíšek.

kursu a iniciaci ji ale doplnily stovky sta-
nů, přístřešků a hlavně ohromný stan pro 
největší shromáždění. Zájem o kurs i za-
svěcení prokazuje, že náboženské hnutí 
Buddhismus Diamantové cesty patří u nás 
v současnosti k nejpopulárnějším. Mož-
ná i proto, že se pokouší být velmi civilní 
a duchovní dědictví Tibetu interpretuje co 
nejméně nábožensky. Tuto dlouhodobou 
tendenci mi připomněl jeden moment, 
který v tomto ohledu považuji za typický: 
při hlavním proslovu tlumočník přeložil 
karmapův anglický výraz „deities“ (dosl. 
božstva) jako „energie“, pak ale na zlomek 
vteřiny jako by trochu zaváhal a přidal ješ-
tě jeden, přece jen „náboženštější“ výraz  
- „duchové“.


Zdeněk Vojtíšek

Překlady Bible

Dne 7. září 2009 se v prostorách Evange-
likálního teologického semináře v Praze 
konala konference nazvaná Novodobé bib-
lické překlady: východiska, překladatelská 
metoda, typický čtenář, důrazy. Konferen-
ci, které se zúčastnilo něco přes čtyřicet 
zájemců, iniciovalo a organizačně zajiš-
ťovalo Sdružení evangelikálních teologů. 
Podle výpovědí pořadatelů byla hlavním 
podnětem ke svolání konference pozoru-
hodná skutečnost, že v tomto roce vychází 
hned několik nových překladů Bible. Vedle 
slavné Bible kralické a v Čechách nejrozší-
řenějšího Českého ekumenického překladu 
budou mít čeští čtenáři Bible napříště k dis-
pozici Překlad 21. století, Český studijní 
překlad, Český katolický překlad a Jeruza-
lémskou bibli. Pro mnohé čtenáře je vznik 
několika nových či revidovaných překladů 
vítaným obohacením, odlišnosti mezi jed-
notlivými verzemi ovšem vyvolávají v po-
sledních měsících také řadu vzrušených 

debat a sporů, a to jak mezi laickou 
veřejností, tak v odborných kruzích. 

Záměrem pořadatelů konference 
bylo pozvat zástupce jednotlivých 
překladatelských týmů ke vstřícně 
kritickému rozhovoru a k učené roz-
pravě o překladatelských metodách, 
jejich úskalích a výhodách, a také 
o možnostech vzájemného doplňování 
jednotlivých překladů z hlediska jejich 
zamýšleného užití.

Profesor Evangelické teologické 
fakulty Petr Pokorný ve své přednáš-
ce charakterizoval Český ekumenický 
překlad, na němž se významnou mě-

rou podílel, a uvedl posluchače do širších 
souvislostí teorie překladu a jejích sou-
časných trendů. Vedoucí překladatelského 
týmu Bible 21 Alexandr Flek představil 
překladatelskou strategii, kterou zvolila 
jeho pracovní skupina: důraz je položen 
na srozumitelnost Bible pro současného, 
zejména mladého čtenáře, překlad se vy-
hýbá toporné doslovnosti na jedné straně 
a volné parafrázi na straně druhé. Antonín 
Zelina představil hlavní principy, jimiž se 
ve své práci řídili autoři Českého studij-
ního překladu: vzhledem k tomu, že tento 
překlad má sloužit především studijním 
účelům, jeho autoři se snažili překládat 
totéž slovo originálu vždy tímtéž českým 
ekvivalentem a maximálně zachovat ja-
zykový a obsahový charakter originální-
ho znění. Český studijní překlad je také 
opatřen bohatým poznámkovým aparátem, 
který má usnadnit hlubší a podrobnější stu-
dium textu. 

Na konferenci zazněly také písemně 
doručené referáty dvou překladatelů z řím-
skokatolického prostředí: charakteristiky 
Českého katolického překladu, tedy revi-
dovaného překladu Václava Bognera, který 
se používá jako schválený liturgický text 
v rámci katolických bohoslužeb, nastínil 
referát docenta Josefa Hřebíka. Typické 
rysy Jeruzalémské bible, tedy překladu ini-
ciovaného francouzskými dominikány a za-
loženého na podrobných fi lologických, ar-
cheologických a historických výzkumech, 
jejichž výsledky jsou uvedeny v bohatém 
poznámkovém aparátu, představil referát 
profesora Františka X. Halase. 

Na konferenci se po přednesení hlav-
ních referátů rozproudila velmi plodná 
výměna názorů. Odborné referáty, které 
na konferenci zazněly, budou publikovány 
v časopise Theologia vitae.


Pavel Hošek 
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Zdeněk R. Nešpor, Ne/náboženské na-
děje intelektuálů: Vývoj české sociologie 
náboženství v mezinárodním a interdis-
ciplinárním kontextu, Scriptorum, Praha 
2008, 431 s.

Religionista a sociolog Z. R. Nešpor svou 
bohatou vědeckou a publikační činností již 
- navzdory svému mladému věku - neza-
nedbatelně přispěl k rozvoji české sociolo-
gie náboženství a jejímu zvýraznění mezi 
ostatními sociologickými disciplínami (str. 
378). Ve své knize Ne/náboženské naděje 
intelektuálů se ohlíží za dějinami studia 
náboženství ze sociologického hlediska 
v naší zemi. 

Kniha je rozdělena na tři části, jež jsou 
dále přehledně členěny na četné podkapi-
toly. V první kapitole („Náboženství jako 
předmět /sociologického/ studia“) je struč-
ně představena disciplína sociologie nábo-
ženství – její místo v dějinách sociologie 
i současný stav. Nejrozsáhlejší druhá kapi-
tola („Religiozita ve svobodné společnosti 
a její studium“) je věnována nejen počát-
kům či kořenům této disciplíny na přelomu 
19. a 20. stol. a jejímu vývoji v Českoslo-
vensku až do nástupu komunistické totality, 
ale věnuje se různým tvářím české sociolo-
gie jako takové, refl exi vztahu náboženství 
a společnosti v jiných vědních disciplínách, 
ale i místu náboženství v kultuře a společ-
nosti v této době. I třetí část knihy („Soci-
ologie náboženství pod knutou marxismu“) 
přesahuje svým záběrem představení české 
sociologie náboženství v éře komunismu 
a její vztah k tzv. vědeckému atheismu 
a seznamuje čtenáře s charakterem vztahu 
totalitního režimu jak k sociologii, tak k ná-
boženství, i s odezvou v církvích a v teolo-
gickém myšlení této doby. V „Závěrech“ 
pak autor jednak shrnuje obsah celé knihy, 
jednak naopak přidává dovětek o součas-
ném stavu české sociologie náboženství 
i obecně religionistiky. 

Kniha čítající více než čtyři sta stran je 
skutečně nabitá informacemi – ve jmen-
ném rejstříku nalezneme na tisíc jmen. Již 
to svědčí o tom, že kniha není jen zmapo-
váním vývoje české sociologie nábožen-
ství v úzkém slova smyslu. A není to také 
jen množství informací, co činí text vel-
mi hutným a náročným. Kniha se věnuje 
vlastně několika předmětům, vedle vlastní 
české sociologie náboženství autor sleduje 

a rozebírá další témata – místo sociologie 
náboženství mezi ostatními sociologický-
mi disciplínami, vztah sociologie k jiným 
vědním oborům či jiným diskursům (theo-
logii, fi losofi i či politickému myšlení), dě-
jiny české sociologie i religionistiky, ovšem 
také novodobé dějiny české religiozity. 

Kdo od knihy očekává to, co slibuje 
podnázev, jak je zkráceně uvedený na titul-
ní straně („Vývoj české sociologie nábožen-
ství“), může – alespoň zpočátku – k takto 
rozsáhlému textu přistupovat s určitou ne-
důvěrou a podezírat autora, že od slíbeného 
tématu příliš odbíhá. Pozorný čtenář ovšem 
dokáže postřehnout červenou nit celé prá-
ce, kterou je představení co nejvíce mate-
riálu týkajícího se tematizování sociální 
dimenze religiozity v české vědě, theologii 
i v neakademickém myšlení (a někdy jde 
o hledání sociologicko-náboženské jehly 
v kupce oborově různorodého sena). Pokud 
by mělo jít pouze o sociologii náboženství 
v úzkém smyslu, musela by 
kniha být podstatně struč-
nější. Autor sám na několi-
ka místech uvádí, že ti, co 
se na společenský rozměr 
náboženství soustředili, tak 
většinou nečinili ze striktně 
(či vůbec) sociologického 
hlediska, zatímco akademic-
ké sociology náboženství 
jako předmět vědeckého stu-
dia příliš nezajímalo (např. s. 
160). Převažujícím obsahem 
knihy je tedy to, co slibuje až druhá část 
dlouhého podnázvu (uvedeného ovšem až 
uvnitř knihy), tedy představení české podo-
by sledované disciplíny v „mezinárodním 
a interdisciplinárním kontextu“.

Přesto lze v knize odlišit dvě roviny, 
jež spolu sice souvisejí, ale jde přece jen 
o témata, která jsou principiálně či ideálně 
(a autor velmi dobře ukazuje, že nikoliv 
reálně) odlišná. Jedna rovina je uvedena 
názvem celé knihy, druhá (celým) pod-
názvem. Je totiž něco jiného ptát se, co si 
o náboženství myslí intelektuálové jakožto 
intelektuálové (nábožensky, sociálně či po-
liticky angažovaní), a co jakožto empiričtí 
vědci. A zvláště když se ukáže, že v případě 
onoho intelektuálního hledání není nábo-
ženství jen předmětem, ale i subjektem (jde 
o „ne/náboženské naděje intelektuálů“!). 
Z. Nešporovi se tyto dvě roviny podařilo 
víceméně dobře propojit: ukázal, jak čas-
to byla „nezaujatá“ sociologie zasažena či 
přímo hluboce motivována „ne/nábožen-
skými“ postoji a ideologiemi. Někdy však 

čtenáři nemusí být jasné, jaký předmět před 
něj zrovna autor staví. Např. na s. 363 je 
uvedeno jakoby v rozporu s výše citovanou 
myšlenkou, že náboženství bylo pro českou 
meziválečnou a předúnorovou sociologii 
„jedním z ústředních témat“. Z dalšího je 
ovšem zřejmé, že zde má autor na mys-
li (vedle náboženské sociologie, kterou 
ovšem jinde vhodně představuje jako dis-
ciplínu teologickou, str. 95) právě „intelek-
tuály jakožto intelektuály“. 

Zdá se proto, že jde vlastně o dvě knihy 
v jednom svazku. Např. kapitola o „kato-
lických marginálech“ - byť dobře zpraco-
vaná – se nezdá být součástí dějin české 
sociologie náboženství, nýbrž dějin čes-
ké religiozity jakož i dějin české kultury 
nebo politického myšlení. Některá místa 
pak ovšem poněkud „vyčnívají“ z obou 
témat. Např. podkapitola věnovaná analý-
ze dvaceti pěti ročníků Rudého práva, byť 
jde o kapitolu velmi zajímavou a přínos-

nou. Možná, že respektování 
úsloví „méně je někdy více“ 
by knize přidalo na přehled-
nosti a kompaktnosti. 

Autor pečlivě a podrob-
ně sleduje vznik a vývoj 
vědeckého zkoumání soci-
ální dimenze náboženství 
od „prehistorických“ po-
čátků až po osmdesátá léta 
minulého století. Ale v zá-
věru své knihy představuje 
i současnou situaci. Zde je 

ovšem zjevně stručnější, možná i opa-
trnější. Například transformaci institucí 
vědeckého atheismu na religionistická (či 
přesněji religionistické) pracoviště pouze 
zmiňuje a podrobnější analýzu zjevně pře-
nechává dalším generacím historiků české 
sociologie náboženství či religionistiky. 
Jednu poznámku si zaslouží i zpracování 
dalšího fenoménu novodobého zkoumání 
religiozity u nás, a sice studium sekt a no-
vých náboženských hnutí. Z. Nešpor hovo-
ří o „vzájemných kritických stanoviscích“ 
mezi D. Lužným a Z. Vojtíškem. Dokládá to 
ovšem odkazem na publikaci pouze prvně 
zmíněného (str. 371). Šlo potom skutečně 
o „vzájemnou“ kritiku? V dalším popisu 
vývoje Společnosti pro studium sekt a no-
vých náboženských směrů zmiňuje opuště-
ní „antikultovní rétoriky“ jejích hlavních 
představitelů, a opět o Z. Vojtíškovi píše, 
že přesto zůstává vzdálen sociologické-
mu přístupu, což dokládá odkazem pouze 
na jeho jednu publikaci encyklopedického 
žánru (tamt.). Autorovi však nelze vytýkat 

čeští 
intelektuálové 
a náboženství

r e c e n z e
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Bronislav Ostřanský, Malá encyklopedie 
islámu a muslimské společnosti, Libri, Pra-
ha 2009, 255 s., doporučená cena 350 Kč.

Nakladatelství Libri vydalo v tomto roce 
dílo zkušeného autora, pracovníka Orien-
tálního ústavu AV ČR Bronislava Ostřan-
ského. Jedná se o jeho čtvrtou autorskou 
monografi i nazvanou Malá encyklopedie 
islámu a muslimské společnosti. Ačko-
li se jedná o encyklopedii s komplexním 
názvem, v níž by mohl čtenář očekávat 
odpovědi na nejobecnější otázky týkající 
se islámského náboženství a muslimských 
společností, její autor v předmluvě obsah 
encyklopedie výrazně omezuje. Dle jeho 
slov má encyklopedie „mnohem skrom-
nější ambice“, jelikož „zcela vědomě vyne-
chává mnohé základní islámské koncepty, 
aby se mohla věnovat především dvěma 
tematickým okruhům, jež dohromady vy-
tvářejí ‚hájemství‘ žitého náboženství, a to 

sledkem je zařazení celé řady koránských 
postav původu nejen biblického (Ádam, 
Dáwúd, Ibráhím, cÍsá, Isháq, Ismácíl, Ja-
hjá, Júsuf, Músá aj.), ale i „staroarabské-
ho“ (Húd, Sálih, Šucajb, všichni uvedeni 
pod heslem Staroarabští proroci). Nutno 
dodat, že až na výjimky (Ádam, Ibráhím, 
cÍsá, Ismácíl,  Sulajmán) jsou všechny po-
stavy pojednané jen na základě koránského 
materiálu (se snad zcela vyčerpávajícími 
citacemi příslušných částí), což předsta-
vuje malý rozpor s avízovanými „lidový-
mi“ představami. Rovněž postava proroka 
Muhammada je pojednaná spíše „tradičně“. 
O mytickém tvorovi jménem Buráq, na kte-
rém prorok vykonal noční cestu do Jeruza-
léma a vystoupal na nebesa, se však dozví-
dáme ze zcela samostatných hesel (Buráq, 
Isrá´ a micrádž). Z legendárních a bájných 
postav jsou zahrnuty královna ze Sáby pod 
jménem Bilqís s barvitým vyprávěním o je-
jím vztahu k Šalamounovi, dále dvourohý 

Iskandar, moudrý Luqmán či 
zpychlý Qárún. V encyklo-
pedii je rovněž zastoupena 
celá řada bytostí ne-lid-
ských, které zaujímají v is-
lámském náboženství pevné 
místo. Jsou jimi nejrůznější 
andělé (s „privilegovaným“ 
postavením archanděla Dži-
brá´íla), jejichž úloha je sle-
dována mimo jiné i v hojně 
zastoupených islámských 
eschatologických předsta-
vách (andělé Munkar a Na-

kír zahrnutí pod heslem Eschatologie a an-
děl Isráfíl v představách o konci světa pod 
heslem Konec světa), dále pak „antikrist“ 
Dadždžál a Iblís (heslo Satani). Nedílnou 
součástí jsou také „pohádkoví“ džinnové, 
všeobecně známí z Příběhů tisíce a jedné 
noci. Autor tyto démonické bytosti sleduje 
velice pečlivě ve všech jejich známějších 
„kategoriích“ (džánnové, ghúlové, hátifo-
vé a cifrítové). 

Třetí obsahovou složkou encyklopedie 
jsou praktiky a zvyklosti „na samé hrani-
ci islámu“, které lze považovat za nejori-
ginálnější část encyklopedie. Odborného 
materiálu k tématům, jako jsou magie, vy-
mítací obřady, numerologie, pověry, talis-
many, uhranutí či věštění, není mnoho a je 
autorovou zásluhou, že se nám alespoň to 
málo známého dostává do povědomí.  Tato 
problematika by si zcela jistě zasloužila sa-
mostatné monografi cké zpracování. Věřím, 
že Bronislav Ostřanský se k těmto tématům 
nevyjádřil naposledy.  

znalost nedostatečného množství pramenů.
Množství jím prostudované primární a se-
kundární literatury, archivních dokumentů, 
deníků i dopisů apod. je fascinující. Spíše 
se naskýtá otázka, zda nejde o jakési „vý-
znamné opomenutí“ publikací, které by 
uvedené neadekvátní hodnocení problema-
tizovaly. Možná to odkazuje k fenoménu, 
jemuž bude moci porozumět také až dal-
ší generace historiků české religionistiky 
(tedy pokud neupadne v „nevýznamné“ 
zapomenutí).

V každém případě Z. R. Nešpor české-
mu čtenáři poskytl velmi přínosnou knihu. 
Ocenit ji mohou nejen sociologové (a nejen 
náboženství) a religionisté (knihu je možné 
do značné míry číst jako dějiny české reli-
gionistiky), ale i mnozí historici a historici 
české fi losofi e, teologové i „intelektuálové“ 
a všichni, kdo chtějí nahlédnout, jakou roli 
sehrálo náboženství (a „nenáboženství“) 
při utváření novodobé české kultury. Jis-
tě si najde (resp. již našla) čtenáře, kteří 
ji přečtou od první strany až do poslední 
a k mnohým místům se budou vracet. Díky 
věcnému a hlavně podrobnému jmennému 
rejstříku kniha poslouží i jako praktická 
referenční příručka o více či méně vý-
znamných osobách, které se nějak zapsaly 
do dějin promýšlení vztahu náboženství 
a společnosti, případně které autor pro tyto 
dějiny nově objevil.                  
Miloš Mrázek

Encyklopedie 
islámu 
spíše lidového

na jedné straně lidovým představám a vy-
právěním, ... a na straně druhé praktikám 
a zvyklostem, které se nezřídka pohybují 
na samé hraně toho, co bývají islámské 
autority ještě ochotny vůbec pokládat za is-
lám ...“ (s. 8). Další významný tematický 
okruh autor nachází v oblasti „reálií stře-
dověké muslimské společnosti“. Je zřejmé, 
že autorův výběr hesel byl významně při-
způsoben jeho odbornému zájmu (srovnej 
autorovu výběrovou bibliografi i na s. 255) 
bez ohledu na obecné zadání, čitelné z ná-
zvu knihy. Vzhledem k reálnému obsahu 
díla by Ostřanského encyklopedii mnohem 
lépe slušel název „Encyklopedie islámské 
lidové religiozity a středověké muslimské 
společnosti“. Skutečnost, že autor je arabis-
ta, pak přirozeně predikuje autorovo větší 
zaujetí pro arabský svět než pro nearabská 
muslimská prostředí (Turecko, Írán, Střední 
a Jihovýchodní Asie).

S potěšením lze konstatovat, že uvede-
ný koncepční „nedostatek“ 
vůbec neubírá na kvalitě re-
cenzovaného díla, ba naopak 
zapříčinil vznik tematicky 
zcela ojedinělého materiálu, 
jenž v českém jazyce vůbec 
poprvé systematicky zpraco-
vává problematiku „žitého“ 
islámu a středověké muslim-
ské společnosti. Encyklo-
pedie obsahuje zhruba 200 
hesel v rozsahu od několika 
řádků až po několik stran, 
které by v mnoha případech 
vydaly za samostatně publikovatelnou, 
velice poutavou stať (srovnej například 
heslo Peklo).

Tematicky lze obsah encyklopedie roz-
dělit do pěti pomyslných částí. První z nich 
představuje bezpochyby autorovo badatel-
ské téma číslo jedna, islámskou mystiku 
(súfi smus), která je v encyklopedii důsledně 
zastoupena jednak prostřednictvím výkladu 
základní súfíjské terminologie (dhikr, hál, 
insán kámil, maqám, taríq, taríqa, faná´, 
samác aj.) a jednak prostřednictvím kva-
litních pojednání o reálných mystických 
řádech (ahmadíja, bektášíja, burhámíja, 
čištíja, kalandaríja, malámatíja, mevleví-
ja, naqšbandíja, nicmatulláhíja, qádiríja, 
rifácíja, suhrawardíja, šádhilíja, uwajsíja). 

Další pomyslnou částí, naznačenou 
v předmluvě, jsou „lidové představy a vy-
právění“, kterými jsou v kontextu ency-
klopedie myšleny především „vyprávění 
o prorocích, ... nesčetné řady bájí, legend 
a podobného narativního materiálu“.  Vý-

r e c e n z e
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Muhammadův 
životopis 
v neforemné 
kostce

Jako problematický vnímám způsob, 
jakým je zastoupena a pojednána temati-
ka muslimské společnosti. Třebaže autor 
v předmluvě upřesňuje, že se omezí jen 
na „vybrané reálie“, připadne mi poměr 
„výběru“ k celkovému objemu práce pře-
ce jen poněkud omezený. V zahrnutých 
heslech se sice dozvíme nemálo o tom, jak 
vypadal dům, mešita, hřbitov nebo zahrada, 
co se dělo v lázních, jaký se používal kalen-
dář, jak probíhal sňatek, rozvod či pohřeb 
nebo jaký byl postoj islámu k manželské 
sexualitě. Odpovědi na otázky týkající se 
společenských skupin, sociálních struktur, 
sociální mobility a vzdělávání ve společ-
nosti však nacházíme jen pod několika 
málo hesly, nutno dodat, že mnohdy znač-
ně obsáhlými (viz především Hierarchie, 
Jinověrci, Mystický řád, Otroci a otroctví, 
Škola, cUlamá´, Vzdělávání a vzdělanost).

Poslední pomyslnou část encyklopedie 
tvoří paradoxně nezanedbatelné množství 
položek „normativního“ islámu, které se 
autor snažil ve své předmluvě „zcela vě-
domě vynechat“. Její přítomnost ve mně 
vzbuzuje dojem, že autor se jejím prostřed-
nictvím snažil zcela zbytečně naplnit zadání 
v názvu knihy. Pokud by se držel cílů vy-
tyčených v předmluvě, ušetřil by spoustu 
místa pro výše nastíněná originální témata, 
která by byla výrazným poučením i pro od-
borného čtenáře, a nebyla by jen prostým 
opakováním již několikrát vyřčeného (viz 
například hesla Drúzové, Exegeze, Fátiha, 
Filosofi e, Hadíth, Hidžra, Chalífa, Chá-
ridža, Idžtihád a další).   

Na konci encyklopedie přivítá jazykově 
méně zkušený čtenář velice obsáhlý slov-
ník cizích pojmů, na který navazuje snad 
naprosto vyčerpávající seznam českých 
a slovenských překladů z arabské a perské 
literatury a seznam doporučených českých 
a slovenských titulů k dalšímu studiu, které 
jsou však ve vztahu k obsahu encyklopedie 
z velké části irelevantní. Zcela zde schází 
seznam pramenů a literatury, s nimiž autor 
při svém bádání skutečně pracoval. V před-
mluvě je sice naznačeno ovlivnění titulem 
jako Arabská společnost ve středním věku 
od E. W. Lanea nebo poznámkami F. Taue-
ra k jeho překladu Tisíce a jedné noci, nic-
méně skutečné zdroje Ostřanského práce 
odhaleny nejsou - na neštěstí pro ty z nás, 
kdo se necháme jeho encyklopedií inspiro-
vat k poznání málo pojednaných aspektů 
islámského náboženství. 


Miroslav Melčák

r e c e n z e

Ibn Ishák, Muhammad: Životopis Alláho-
va proroka, LEDA, Praha 2009.

Ibn Ishák (přibližně 704–770) je prvním 
Muhammadovým životopiscem, jehož dílo 
přečkalo až do dnešních časů, byť ve for-
mě značně fragmentarizované a upravené. 
Jeho Síratu rasúli Alláhi přitom není prv-
ním Muhammadovým životopisem, ten 
sepsal zřejmě faqíh ibn az-Zubajr, nicméně 
nedochoval se. Ibn Ishákova práce se  také 
nedochovala vcelku, známe jen dvě pozdě-
ji reinterpretované verze ibn Hišáma a at-
Tabarího, nicméně obě byly svými autory 
silně modifi kovány a doplňovány, často 
i hadíthy, které Ibn Ishák odmítal jako ne-
dostatečně „silné“. 

Angličtina zná dva roz-
dílné překlady. Rozšířenější 
je verze Alfreda Guillau-
ma (vydána 1955), která 
kombinuje oba jmenované 
historiky, snaží se z jejich 
děl vybírat konkrétní sta-
tě označené Ibn Isháko-
vým jménem a doplňuje 
je bohatým poznámkovým 
aparátem, což dává sumu 
takřka tisíce stran textu. 
Druhý překlad pochází 
od maďarského orientalisty 
Edwarda Rehatseka, který 
svůj překlad dokončil v roce 1898. Pro ko-
merční vydání byl ovšem editován Micha-
elem Edwardesem, který se i v předmluvě 
přiznává, že potřeboval knihu zkrátit pro 
potřeby „většinového čtenáře“, a tak z Re-
hatsekova textu, jenž označuje za „občas 
až příliš vědecky doslovný“ udělal knihu 
o pouhých dvou set stranách. A právě tato 
druhá, Edwardesem radikálně pozměněná 
verze se dočkala českého překladu.

Bohužel už samotný fakt, že je původ-
ní životopis takto extrémně redukován, jej 
silně handicapuje. Za oběť Edwardesově 
redakci padly klíčové informace a prvky is-
lámské historiografi e. V první řadě zmizely 
rozsáhlé sekce konkrétních veršů jednotli-
vých aktérů, což se podepisuje na množství 
sdělených informací i celkovém smyslu 
textu. Redakce odstranila i „dlouhé sezna-
my jmen“. Tím pádem byl zcela zničen 
isnád – řetězec jmen, který slouží ke kon-
krétní identifi kaci postavy a zdůraznění 

věrohodnosti informace. Ve vyprávění jsou 
díky tomuto řezu zcela zamlčeny rodinné 
vztahy a text se stává směsicí jmen, které 
bez hlubší znalosti problematiky nemohou 
takřka nic říci. Stejně tak padlo za oběť 
mnoho událostí marginálních, ale bohužel 
i těch významných. S mnoha ne tolik dů-
ležitými událostmi zmizely ovšem i takové 
postavy jako např. Amr ibn al-Ás – vyni-
kající vojevůdce, Muhammadův protivník 
a pozdější přítel. Z Muhammadova životo-
pisu se stává chaotická změť epizodických 
událostí, které snad poslouží pro citace vy-
braných Prorokových činů, ale příliš kom-
plexní obraz jeho osobnosti neposkytnou.

Na nepřehlednosti se podepsal i český 
překlad, který obstaral Viktor Svoboda, 
a to primárně pro jeden z českých islamo-
fobních webů. Ačkoliv chyby v přepisu 
arabských jmen typické pro internetovou 
verzi odstranil Karel Keller, překladatelo-
vy chyby v převodu z angličtiny odstranit 

nemohl. Stavba vět je čas-
to v anglickém slovosledu, 
překlad působí neučesaně 
a občas dochází k chyb-
nému překladu základních 
slov (Rok slona není podle 
znaku s oním zvířetem, ale 
protože bylo ve vojsku Ha-
bešanů – což je v anglickém 
originálu správně). V textu 
také najdeme zmínku, že 
Muhammad používá kartá-
ček na zuby, ač ve skuteč-
nosti jde samozřejmě o tzv. 
miswak, tedy rozžvýkanou 

větévku konkrétní rostliny. Pohledu mus-
limského životopisce v češtině neodpoví-
dá užívání označení „Alláh“, když by bylo 
mnohem vhodnější adekvátní české „Bůh“. 
Nejvíce to bije do očí, když se náhle výraz 
Bůh objevuje, a to díky doslovné citaci Hrb-
kova překladu Koránu. Není třeba dodávat, 
že jedinou súrou, jež se dočkala tak obsáhlé 
citace je Kořist, mezi islamofobními sku-
pinami tolik oblíbená.

Smutnou tečku za nepříliš povedenou 
publikací pak tvoří doslov Zdeňka Mül-
lera, který dochází k tomu, že podstatě is-
lámského dogmatu je bližší „Muhammad 
z Medíny“, tedy „pomstychtivý, krutý 
a panovačný“. 

Kniha i přes tyto velké výhrady obsahu-
je jistý informační základ o Muhammadově 
životě, ale čtenář bez znalostí se v ní ztratí 
a ten se znalostmi ji shledá nedostačující.


Aleš Smutný
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Reportáž ze semináře Modré Alfy

Jiří Kubásek

Pro jedny jsou to sekty, pro druhé dobrodinci. Tak či onak, sebezdokonalovací 
semináře si poslední roky na nedostatek zájemců stěžovat rozhodně nemohou. 
Potřebujeme opravdu poradit jak žít a cítit, nebo jen nevíme co s penězi? Zvědavost 
a snaha odpovědět si na tuto otázku mě zavedla na seminář fi rmy Modrá Alfa.

p y

SEBEZDOKONALOVÁNÍ 
JE DNES IN

Je sobota, osm hodin ráno. Scházíme se 
v jedné pražské základní škole. 

„Co chceš mít na jmenovce – můžeme 
si tykat?“ ptá se mě u registrace blaho-
sklonně vyhlížející pán ne nepodobný Bohu 
z česko-francouzského „předvánočního“ 
kresleného fi lmu Stvoření Světa. Správně 
v něm poznávám lektora semináře. Chvíli 
s ním vtipkuji, abych si ho otipoval, a na-
konec si tam nechávám napsat své křestní 
jméno. Usazuji se ve společenském sále 
mezi asi čtyřicítkou kolegů a hlavně kole-
gyň. Všichni mají na jmenovkách modrým 
fi xem napsané své křestní jméno.
 Lektor Petr je bývalý technik vývojář. 
„Když jsem ještě pracoval ve výzkumu, 
často jsme dlouho řešili nějaký problém 
a nemohli ho rozlousknout. Pak se někdo 
z nás odebral na toaletu a vrátil se vítězo-
slavně s řešením, které bylo přímo paten-
tovatelné. Tenkrát jsem tomu nerozuměl, 
ale teď už vím: když se má lidské tělo vy-
prázdnit, sestupuje jeho mozek do stavu 
alfa. Tento pomalejší rytmus patrný na EEG 
umožňuje lepší synchronizaci mozkových 
hemisfér. Jedna je u většiny lidí racionální, 
druhá naopak ovládá emoce a je emocemi 
ovládána. Víte, že jen asi 10% lidí umí po-
užívat obě tyto polokoule současně? Při-
tom právě snoubení rozumu s city je pro 
náš šťastný život zásadní. A v tomto umění 
bysme se tu měli pokusit trochu zdokonalit. 
Ale nečekejte, že vám tady předvedu něco 
zázračného, že vás přivedu do nějakého 
tranzu – vždyť to znáte z té toalety“.

 Petrovo spádné vyprávění staví 
vědeckou argumentaci na esoterických 
a mystických pilířích reinkarnace a řádu 
„všehomíra“. Ve vědeckých argumentech 
nacházím jako vědec-biolog často trhliny. 
Hodně se ptám, neguji a někdy se i trochu 
vysmívám. Auditorium se rozdělilo na dvě 
části: první je nadšena z mé upřímnosti 

a mého boje proti dogmatismu, druhá je 
dotčena, že zesměšňuji velkou věc. Nar-
cisticky věřím, že těch prvních je víc. Nás 
samotných mužů je tam jen několik. Ná-
sleduje asi čtveřice mladých párů, zbytek 
jsou ženy. Většinou (jak plyne i z jejich 
otázek a vyprávění) jsou to mladé mamin-
ky, kterým mateřské, partnerské a pracov-
ní povinnosti přerůstají přes hlavu. Utíkají 
asi ze stereotypu a doufají, že se přiučí jak 
být výkonnější a vyrovnanější. Překvape-
ním pro mě bylo, že mezi svými kolegy 
nacházím jen málo osamělých asociálních 
lidí. A to jak fakticky, tak emočně. Právě ty 
bych intuitivně pasoval na pravidelné členy 
podobných setkání. Ale co já můžu takhle 
narychlo poznat …?! Vždyť i žena, díky 
níž o tomto semináři vím, je vlastně vnitřně 
osamělá, i když tak vůbec nepůsobí…

„Za své emoce a to jak nás vyřídí, si 
zodpovídáme každý sám,“ zaznívá úder-
né motto, které na seminář přivádí vnitřně 
nejisté lidi s intenzivním prožíváním. Petr 
zná řadu fíglů jak mysl přesvědčit, aby byla 
silnou. Vyprávění se střídají s kolektivními 
sestupy do stavu alfa (neboli niterných hla-
din, jak Petr říká k těm, jež již věří v rein-
karnaci). Ty mají zaplašit 
úzkostné stavy a roztě-
kanost z hektického ži-
votního stylu. V „alfě“ 
si ve své „mentální pra-
covně“ do mysli insta-
lujeme nový program. 
Programem může být 
téměř cokoli, co toužíme 
změnit. Jste úzkostliví, 
náladoví, pomalí, vý-
bušní? Koušete si nehty, 
řvete na děti? Vše se dá 
změnit, jen je potřeba 
na sobě tvrdě pracovat. 

„Ne že by to bez alfy nešlo, ale zafi xo-
vání změn je v ní rychlejší,“ říká Petr. „Já 
jsem tyto metody nevymyslel, já jsem jen 
zprostředkovatel. Zároveň ale přiznávám, 
že toto vše se dá zneužít, třeba tehdy, když 
budete chtít programovat někoho jiného. 
To vám konkurenční fi rmy často neřeknou, 
protože jejich zákazníky jsou manažeři, 
které tímto způsobem učí manipulovat se 
svými zákazníky či podřízenými.“

Tímto přiznáním si Petr získává sym-
patie posluchačů. Co víc, pro mnohé je to 
poslední kapka, po které se do něj zamilo-
vávají obdivným asexuálním citem, jakým 
můžeme milovat Boha, spasitele nebo ja-
kým Lucie Bílá vzhlíží k profesoru Václa-
vu Klausovi.

Intenzita kurzu je omračující. Dva 
víkendy od osmé ranní s přestávkami až 
do sedmé hodiny večerní. Po prvním dni se 
na Petrův návrh s kolegy loučíme v objetí. 
Večer se necítím téměř unaven či vyčerpán 
(Petr říká, že díky alfě). Druhý den ráno mě 
ukrutně bolí záda, kolegyni hlava. Neděle je 
interaktivnější. Výkladu je méně, meditací 
v alfě a povídání s kolegy víc. Když jsme 
vyzváni, abychom si s partnerem (tím by 

měla být nejlépe pro nás 
dosud neznámá osoba) 
navzájem vyjevili, co 
si představíme, když se 
řekne přátelství, a poslé-
ze, když se řekne láska, 
jsem v rozpacích. Uvě-
domuji si, že na obecné 
úrovni to jde. O lásce 
jsem toho napsal a na-
povídal spoustu. Ale co 
to znamená pro mě, se 
mi formuluje těžko. Ne-
mám v tom jasno, nebo 
se mi to zdá příliš osobní 
řešit s cizím člověkem? 

Ing. Petr Velechovský. 
Foto: http://www.modraalfa.cz

r e p o r t á ž

  Tato rubrika je určena i příspěvkům, které nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce.
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Mgr. Jiří Kubásek (*1979) vystudoval biologii na Biolo-
gické (dnes Přírodovědecké) fakultě Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích. Tamtéž dokončuje doktorské 
studium. V současnosti se živí jako statistik a ve volném 
čase se zajímá o nová náboženství a spiritualitu.

A hle, mám problém! Nejsem tu tedy jen 
ze zvědavosti, jsem tu správně…

Neděle se končí jednoduchým taneč-
kem s pravou rukou na srdci svého partnera 
a recitací mantry, která má vzdát čest na-
šemu společníkovi. Takto si to každý stíhá 
zkusit s několika partnery, které si vybere 
(stydlivější čekají, až jsou vybráni). Pár Pe-
trových slov závěrem, že on nám jen něco 
předal a že záleží na každém, jak to zhodno-
tí, a rozchod. První víkend máme za sebou.

Účasti určitě nelituji. Když ignoruji 
esoterické prvky, nyní tak moderní, s nimiž 
(zatím?) částečně nesouhlasím, to ostatní 
má smysl a zapadá do sebe. Psychologie, 
biologie, sociologie, řízení zdrojů... Za po-
dobné semináře vyhazují řídící pracovníci 
mnohem větší sumy. Tento se navíc tváří 
neškodně a neponouká lidi k manipulaci 
s ostatními. Přesto tu snadno nacházím sek-
tářské rysy. Všechno to tykání, objímání, 
moderované povídání s partnery a přiklá-
dání dlaní na srdce má hledajícím ukázat, 
že někam patří, že je má někdo rád a že se 
mají kam vracet. Navíc se lektor a zakla-
datel fi rmy snaží získat obdiv posluchačů. 
V postupně probíraných tématech jako 
vztahy, rodičovství, práce se najde každý. 
Každý v sobě objeví problémy (podobně 
jako po přečtení knihy MUDr. X. Cre-
menta „Dost Bylo Kokotů“ zjistí každý, 
že je aspoň trochu kokot). Ty může řešit 
návštěvou nástavbových seminářů, které 
Modrá Alfa pořádá a za něž si opět zaplatí 
(i když - znovu zdůrazňuji - velmi rozum-
nou cenu). Pokud věříte v reinkarnaci, mů-
žete si nechat u Petra udělat regresní terapii 
a problém hledat v minulých životech (prý 
se ale mnohem častěji najde v raném dětství 
života současného). 

Rád bych šel po stopách účastníků dál. 
Rád bych zjistil, kteří lidé pociťují, že jim 
semináře pomohly (přesněji řečeno: po-
mohly jim najít cestu si pomoci, jak Petr 
zdůrazňuje), kolik lidí se domnívá, že jim 
uškodily, a s kolika neudělaly nic. Bohužel 
to není v mých možnostech. 

Můj první dojem nebyl vůbec špatný. 
Jen málo však naboural mé počáteční pře-
svědčení, že lidi v pohodě takové semináře 
nepotřebují a že těm, kteří v pohodě nejsou, 
stejně nepomohou. Určitě ale věci nejsou 
takto černobílé…



p r á c e  s t u d e n t ů

Alan Robert Krakower se narodil 9. 4. 1948 v kanadském Mon-
trealu. Vyrůstal v bohaté rodině a dostalo se mu velice dobrého 
vzdělání. Před rokem 1987 pracoval jako produkční v oblasti 
reklamy, médií a tiskovin. Roku 1992 jsou mu přiznána autor-
ská práva na Human Design a v roce 1999 zakládá rodinnou 
společnost Jovian Archive Corporation se sídlem v Torontu. 
V současné době se zajímá o umění, skládá hudbu a píše básně.

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

Takový má původ jeden z náboženských 
fenoménů, který o sobě prohlašuje, že není 
náboženstvím a že nemá nic společného 
s astrologií. Naopak se označuje za „lo-
gický a snadno pochopitelný systém“ 
a za „vědu, jak se správně rozhodovat.“4 
Právě to, jak být sám sebou, jak přijmout 
sám sebe a jak milovat svůj život, je zřejmě 
hlavní otázkou Human Designu.

Váš vnitřní design
Na Human Design lze narazit v první řadě 
prostřednictvím Internetu, prostřednictvím 
přednášek nebo na esoterických veletrzích. 
V České republice jej zastupuje asi třiceti-
letý „profesionál Human Designu“, Jakub 
Střítezský. Při prvním sezení se klientovi 
pomocí přesného data, hodiny a místa jeho 
narození vygeneruje v programu Maia Me-
chanics Imaging2 schéma ve tvaru siluety 
člověka s barevnými a bílými centry, po-
dobnými kabalistickým sefírám či čakrám. 
Ta jsou na různých místech pospojována 
tzv. kanály vycházejícími z čísel v centrech 
(z bran). Podle tohoto grafu je klientovi 
podán stručný přehled či složitější a dražší 
výklad jeho Human Designu.

Setkání s panem Střítezským je velice 
příjemné díky jeho kultivovanému projevu 

vyjadřování, na kterém se jistě odrazila jeho 
práce v public relation.5 Při přehledu desig-
nu se klient dozví, jaký je ve skutečnosti 
uvnitř, jak se jeví ostatním lidem, na co 
si má dávat pozor a jak nejlépe dosáhnout 
svých životních cílů. V mnoha zběžných 
a neurčitých popisech osobnosti se má člo-
věk rozpoznat, což údajně pociťuje větši-
na klientů. Jejich komentáře a poděkování 
si lze přečíst na webové prezentaci pana 
Střítezského.6

Kateřina: „Během výkladu jsem často 
cítila, že zcela záhadně vystihuje pravdu 
o mém vnitřním ‚ustrojení‘.
Zita: „Už při prvních větách jsem měla 
pocit, že to, co říká, se dotýká nějakého 
tajemství mého života... a že jsem velmi 
blízko k jeho odkrytí...“
Pavel: „Všechno mi to však do sebe najed-
nou zapadá - hlavně výklad a mé zkušenosti, 
ale třeba i informace z různých knih apod.“

Uvnitř člověka
Program Maia si lze ve freeverzi stáhnout 
ze stránek Ra Uhu Hu (jovianarchive.com). 
Po zadání personálií program vygeneruje 
tzv. Rave Chart, na kterém je silueta horní 
poloviny těla člověka a v ní devět zakresle-

Nový produkt syntézy vědy a duchovních tradic

Marek Vinklát

Empiricky založený Kanaďan Alan Robert Krakower ve svých 
pětatřiceti letech „zmizel“ z povrchu zemského.1 Psal se rok 
1983. O čtyři roky později se objevil na ostrově Ibiza, kde 
obdržel jméno Ra Uru Hu. Zde v jakési chatrči po osm dní 
zakoušel mystický prožitek2, který popisuje jako znásilnění jeho 
osoby a během něhož mu Hlas předával principy a tajemství 
lidské podstaty – tzv. Human Design. Tento systém aplikoval 
ve vlastním životě a po pozitivních výsledcích jej v roce 1992 
začíná šířit dál.3

PROŽIJTE 
SAMI SEBE
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  Tato rubrika je určena i příspěvkům, které nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce.

ných center. Vybarvená centra se nazývají 
defi novaná, bílá pak centra nedefi novaná 
nebo otevřená. Názvy některých z nich jsou 
obecně známé (slezina, srdce, hrdlo, hlava, 
Solar Plexus), zbylá jsou však pojmeno-
vaná názvy speciálními (Ajna, G, Sakrál, 
Kořen).7 Náchylnost člověka nebýt „sám 
sebou“ a nechat se ovlivňovat defi novaný-
mi centry jiných lidí je způsobena otevře-
nými centry. Pokud je například otevřené 
centrum Solar Plexus (centrum emoční), 
znamená to, že je člověk citlivý na emoce 
jiných lidí, přebírá je a sám ve skutečnosti 
nedovede žít svými vlastními. Defi novaná 
centra určují, jaký člověk ve skutečnosti je 
ve své nejhlubší podstatě. Jedno z nich má 
dokonce klíčový význam a je důležité, aby 
se člověk v životě řídil pouze touto svou 
vnitřní autoritou. Nesmí poslouchat svou 
„nedefi novanou mysl“, jíž lidstvo mylně 
přikládá důležitost. Podle Human Designu 
mysl v životě působí jen problémy, protože 
se snaží neustále přebírat kontrolu nad tě-
lem. Právě protiklad, do kterého staví mysl 
a tělo, může vyvolat dojem, že se zde jedná 
o dualismus - hmota versus duch. Je to však 
jinak. Tělo je dopravní prostředek (vehicle) 
pro mysl vezoucí se životem. Mysl by měla 
být v těle pohodlně usazená a nezasahovat 
do řízení.

Ra Uru Hu: „Naučte se vidět, jak váš 
dopravní prostředek (vaše tělo) pracuje... 
a v okamžiku kdy uvidíte, jak pracuje, sta-
nete se součástí mytologie, skutečné myto-
logie, ne nějakého vymyšleného příběhu, 
nějaké fantazie“8

V Human Designu se podle defi nova-
ných center lidé dělí na čtyři typy:9 Mani-
festoři, Generátoři, Projektoři a Refl ek-
toři. Pokud nemá dotyčná osoba žádné 
defi nované centrum, je Refl ektorem. Člo-
věk s defi novaným Sakrálem je Generátor 
(nebo Manifestující Generátor). Jestliže 
je hrdlo spojené kanálem s jiným dalším 
centrem, tzv. motorem, má osoba design 
Manifestora a pokud je hrdlo izolované, 
design Projektora. Každý z těchto typů člo-
věka by se měl chovat podle své unikátní 
strategie, kterou mu profesionál Human 
Designu vyloží, a tím dosáhnout lepšího 
života. Této strategii se říká dekonstruk-
ce, a to z toho důvodu, že se má člověk 
po sedm let10 snažit rozdrolit skořápku 
(své Nepravé Já - Not Self) vytvořenou 
výchovou a společností.

Human Design a náboženství
Human Design se negativně vymezuje vůči 
náboženství. Označuje se za čistou vědu, 

terapii, návod k životu. Pracuje ovšem 
s předpoklady reinkarnace, existence aury, 
vlády planet, střídání věků na Zemi a má 
své vlastní primární texty. Nám známý 
vesmír (Biverse11) je plný neutrin, zná-
mých elementárních částic. Tyto částice 
jsou produkty hvězd a planet a tvoří do-
slova oceán neutrin.12 Protože se v něm 

lidské bytosti pohybují od narození, mají 
neutrina na jejich osobnost a chování vliv. 
Konstelace planet a jejich právě vyzářená 
neutrina formují osmdesát osm dní před 
narozením jedince jeho vnitřní design. 
Konstelace při porodu, kdy již dítě není 
chráněno tělem matky, vystavuje jedince 
dalšímu ozáření neutrin. Toto ozáření při 
narození utváří onu povrchní a nepravou 
osobnost člověka a člověk má za úkol se jí 
dekonstrukcí zbavit.

Planety jako takové mají tedy vliv 
na člověka vždy prostřednictvím neut-
rin. Před rokem 1781 měla největší vliv 
na Zemi planeta Saturn, která má cyklus 
kolem Slunce dlouhý třicet let. Po roce 
1781 však vládu přebírá nově objevený13 
Uran s dobou oběhu osmdesát čtyři let. 
Právě proto se život lidí prodlužuje a lidé 
„dospívají později“.14 Saturn (Kronos) je 
synem Urana, a proto má Uran moc nad 
tímto „rebelujícím synem“, podobně jako 
nad svým vnukem Jupiterem,15 jenž vládl 
ještě před Saturnem. Uran je přezdíván jako 
Vládce Vodnáře, či Buditel. Je mu dokon-
ce připisována Kristova věta „Hle, všecko 
tvořím nové.“ (Zj 21,5). Díky vládě Uranu 
došlo u některých lidí k mutaci a jsou na ja-
kémsi vyšším vývojovém stupni.

Čas ve vesmíru pulsuje v tzv. okruzích 
(round), kde jeden okruh trvá 19 776 let, 
a dále se dělí ještě na šest epoch (současná 
šestá epocha začala roku 379 př. n. l.). Jedna 

Vnitřní design vytvořený v programu Maia 
Mechanics Imaging2. Copyright Jovian 
Archive Corporation.

epocha se následně dělí na osm cyklů. Náš 
čtvrtý „Globální cyklus“ začal v roce 1615 
a skončí rokem 2027.16

Velmi důležitou roli hraje v životě vy-
znavačů tohoto systému i aura. Tu si před-
stavují jako energetický plášť vycházející 
z centra G a rozprostírající se kolem člo-
věka do tvaru koule s poloměrem asi dva 
metry. Kdokoli vstoupí do vaší aury, ovlivní 
svými defi novanými centry vaše otevřená 
centra a naopak. Není proto dobré spát 
v posteli s dalším člověkem či mít postel 
blízko postele druhého bez ohledu na pře-
kážky (zdi, nábytek).17 V rodině se může 
objevit tzv. Penta, což je transpersonální 
forma aury. Objeví se, jakmile pár zplodí 
prvního potomka. Následně sílí a nutí ro-
diče plodit dále, dokud se nenaplní ideální 
počet lidí v rodině – pět. Je proto možné, že 
se rodiny, které vznikaly ve víře v systém 
Human Design, snaží o to, aby byly pěti-
členné. Vyšší transpersonální a transauric-
kou formou je tzv. Wa, jež tvoří šestnáct 
jedinců, tj. tři Penta a jeden vůdce (Alfa).

V poslední řadě zde zmíním dvě knihy, 
které sepsal sám Ra Uru Hu podle zjevení, 
jež se mu dostalo od Hlasu. Kniha Rave 
Book of the Death popisuje složité mecha-
nismy umírání a reinkarnace. Podle knihy 
nesmí být tělo nebožtíka po sedmdesát dva 
hodin jakkoli rušeno. Nesmí se provádět 
pitva, nesmí být pohřben pod zem ani spá-
len. Po uplynutí této lhůty (tzv. Bardo18 
Sequence), během níž se krystal osobnos-
ti19 (Personality Crystal) vydává na další 
cestu, je irelevantní, co se s tělem stane. 
Krystal osobnosti se pak inkarnuje do dal-
ších těl v závislosti na stupni dekonstrukce 
a na tzv. Inkarnation Cross, což je schéma 
daleko složitější než Rave Chart a obsahuje 
šedesát čtyři hexagramy sytému I Ching. Je 
však rovněž závislé na datu narození. Další 
kniha, tzv. Black Book (Černá kniha), se 
zabývá již výše popsanými vnitřními prin-
cipy lidského designu.

Komerce Human Designu
U českého profesionála Human Designu 
Jakuba Střítezského si prozatím lze objed-
nat jednoduchý přehled či hlubší výklad 
vnitřního designu. Ty jsou po zaplacení 
zaslány klientovi ve zvukovém formá-
tu mp3. Důležitým zdrojem pro věřící je 
internetový portál Jovian Archive, který 
poskytuje zábavu a poučení prostřednic-
tvím audiovizuálních prezentací, jež si lze 
po zakoupení spustit přímo v internetovém 
prohlížeči. V nabídce jsou zprávy (Human 
Design Community News), jednou za tři 
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 14 „Uranian Life Cycle“ [online]. 2008 Human Design 
Online, Jovian Archive Corporation. [cit. 2008-10-
26].  Dostupné z URL: <http://humandesign.com/
uranian-life-cycle>.

 15 Jupiter má jedenáctiletou oběžnou dráhu a právě proto 
se podle Human Designu Mojžíšovy kamenné desky 
s přikázáními rozbíjely a opisovaly každých jedenáct 
let. „Jupiter“ [online]. 2008 Human Design Online, Jo-
vian Archive Corporation. [cit. 2008-10-26].  Dostupné 
z URL: <http://humandesign.com/jupiter>.

 16 „Round“ [online]. 2008 Human Design Online, Jovi-
an Archive Corporation. [cit. 2008-10-26].  Dostupné 
z URL: <http://humandesign.com/round>.

 17 Jakub Střítezský, „Jak být sám sebou ve spánku“ 
[online]. 2008 Jakub Střítezský a Jovian Archive Cor-
poration. [cit. 2008-10-26].  Dostupné z URL: <http://
humandesign.cz/clanky.htm>.

 18 Termín známý z tibetského buddhismu, jež označuje stav 
mezi dvěma životy.

 19 Pasažér, který se veze celý život v těle. „Věčný svědek“, 
který Human Design označuje i pojmem duše. „Persona-
lity Crystal“ [online]. 2008 Human Design Online, Jo-
vian Archive Corporation. [cit. 2008-10-26].  Dostupné 
z URL: <http://humandesign.com/personality-crystal>.

 20 „Certifi ed IHDS Professionals“ [online]. 2008 Jovi-
an Archive Corporation. [cit. 2008-10-26].  Dostupné 
z URL: <http://www.jovianarchive.com/Newcomers/
Pages/ProListings.aspx>.

 21 Přítomnost Human Designu v Německu je jasná nejen 
podle webových stránek (např. www.humandesignsys-
tem.de), ale i podle postavy Jürgena Saupeho, který 
přeložil mnoho knih od Ra Uru Hu do Němčiny.

 22 Blíže viz Miloš Mrázek, „Uctívání vlastního Já“, Dingir 
4 (2005): 120-122.
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Human design. experience yourself
The article describes a basic self-presentation of esoteric 
system or cult – the Human Design. Author writes about 
origin of this movement and mechanisms which are 
central in faith of Human Design believers. Its religious 
phenomenons are shown as they are available on the 
Human Design websites. Part of the text is aimed on 
the Czech Human Design professional and his clients.

dny Mystické Monology přímo od Ra Uru 
Hu, a dokonce předpovědi počasí, jež se 
však nezabývají počasím na Zemi, ale 
počasím ve vesmíru – intenzitou neutrin. 
V on-line obchodu si lze zakoupit knihy 
a CD s radami pro jednotlivé lidské typy. 
Pro zájemce aspirující na post profesionála 
Human Designu jsou ke koupi připraveny 
placené verze programu Maia. 

Každý profesionál se také musí zúčast-
nit různých školení, z nichž nejlukrativnější 
je na Ibize – na místě vzniku systému Hu-
man Design. Tím mu společnost Jovian 
Archive Corporation prostřednictvím In-
ternational Human Design School přizná 
certifi kát, díky němuž může profesionál 
vykonávat svou poradenskou a vyklada-
telskou činnost. Nejvíce profesionálů mají 
podle ofi ciálního seznamu20 Spojené státy 
americké (22), dále pak Velká Británie, 
Francie, Rakousko, Ukrajina či Rusko. Je 
s podivem, že v seznamu chybí Česká Re-
publika s Jakubem Střítezským a Německo, 
které své profesionály také má.21

Refl exe závěrem
Human design se na první pohled jeví jako 
synkreze astrologie, numerologie a sciento-
logie. Program Maia Mechanics Imaging2 
bych označil za jev podobný scientologic-
kému e-meteru. A stejně jako u scientolo-
gie, se za jednotlivá sezení a testy platí. 
Existuje zde tedy vztah klient – poskytova-
tel služby. Za povšimnutí stojí také výrazná 
podobnost (či snad příbuznost) s hnutím 
lidského potenciálu právě pro svůj psycho-
terapeutický ráz.22

Ani pojetí času v Human Designu není 
žádnou novinkou. Svými cykly a členěním 
na věky se podobá jevům v židovské mysti-
ce a v indické tradici, které do sebe později 
zakomponovala hnutí Nového Věku. Rov-

něž užívání vodnářské symboliky je typic-
kým projevem těchto hnutí. Za originální 
prvek považuji nauku o neutrinech, která 
dobře propojuje vědecký pohled na svět 
s názory, jež jsou pro současného člověka 
méně přijatelné. Nespornou výhodou Hu-
man Designu je jeho moderní zaměření. 
Svými interaktivními prezentacemi a pro-
gramy dokáže jistě zaujmout nejen mladou, 
ale i starší generaci. Human Design tak se 
svými ryze náboženskými prvky splňuje 
všechny předpoklady pro to, aby jej bylo 
možné zařadit mezi náboženské a esoteric-
ké systémy dnešní doby.



Poznámky
 1 „Ra Uru Hu“ [online]. 2008 Human Design Online, Jo-

vian Archive Corporation. [cit. 2008-10-26].  Dostupné 
z URL: <http://humandesign.com/ra-uru-hu>.

 2 Tento prožitek popisuje ve videonahrávce dostupné
z URL: <http:/ /video.google.com/videoplay?
docid=2639355942814751606>.

 3 Jakub Střítezský, „Jaký je původ Human designu?“ 
[online]. 2008 Jakub Střítezský a Jovian Archive Cor-
poration. [cit. 2008-10-26].  Dostupné z URL: <http://
humandesign.cz/caste_dotazy.html>.

 4 Jakub Střítezský, „Co je Human Design?“ [online]. 2008 
Jakub Střítezský a Jovian Archive Corporation. [cit. 
2008-10-26].  Dostupné z URL: <http://humandesign.
cz/zacnete_zde.html>.

 5 K osobnosti Jakuba Střítezského viz Jakub Střítezský, 
„Centra“ [online]. 2008 Jakub Střítezský a Jovian Ar-
chive Corporation. [cit. 2008-10-26].  Dostupné z URL: 
<http://humandesign.cz/o_jakubovi.htm>.

 6 Komentáře klientů převzaty z Jakub Střítezský, „Co 
říkají o výkladu mí klienti“ [online]. 2008 Jakub Stří-
tezský a Jovian Archive Corporation. [cit. 2008-10-26].  
Dostupné z URL: <http://humandesign.cz/klienti.htm>.

 7 Blíže viz Jakub Střítezský, „Centra“ [online]. 2008 Jakub 
Střítezský a Jovian Archive Corporation. [cit. 2008-10-
26].  Dostupné z URL: <http://humandesign.cz/centra.
htm>.

 8 Jakub Střítezský, „Co vám řekne mapa vašeho designu?“ 
[online]. 2008 Jakub Střítezský a Jovian Archive Cor-
poration. [cit. 2008-10-26].  Dostupné z URL: <http://
humandesign.cz/zacnete_zde.html>.

 9 Více viz Jakub Střítezský, „Čtyři typy lidí podle Hu-
man Designu“ [online]. 2008 Jakub Střítezský a Jovi-
an Archive Corporation. [cit. 2008-10-26].  Dostupné 
z URL: <http://humandesign.cz/4typy.html>.

 10 Za sedm let se člověku kompletně vymění většina buněk 
v těle. Viz Jakub Střítezský, „Přestaňtě žít podle představ, 
které má o životě vaše mysl“ [online]. 2008 Jakub Stří-
tezský a Jovian Archive Corporation. [cit. 2008-10-26].  
Dostupné z URL: <http://humandesign.cz/zacnete_zde.
html>.

 11 Označení pro vesmír odvozené z anglického „universe“.
 12 Více viz Jakub Střítezský, „Neutrina, Slunce a planety: 

Jak nás činí tím, kým jsme“ [online]. 2008 Jakub Stří-
tezský a Jovian Archive Corporation. [cit. 2008-10-26].  
Dostupné z URL: <http://humandesign.cz/clanky.htm>.

 13 V tomto roce byla objevena astronomem Williamem 
Herschelem.

To, že duchovní život společnosti se 
odráží v médiích, je banální tvrzení. 
Zajímavější je zkoumat, jak se to děje. 

Ale

náboženství a média

mají ještě komplikovanější vztah: 
současná média například převzala 
některé funkce, které tradičně 
naplňo     valo náboženství. Podobami 
tohoto vztahu se budeme zabývat 

v tématu příštího Dingiru. 

4/2009  NA PØÍŠTÌ

Marek Vinklát (*1986) studuje religionistiku na Husit-
ské teologické fakultě UK v Praze.

p r á c e  s t u d e n t ů
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DOKONALÁ VLÁDA POKOJE
43 Naši první rodiče zavrhli Boží zákon, 
a proto lidskou vládu začal řídit Satan. 
Bible právem označuje Satana jako 
’boha tohoto systému věcí‘. (2. Korin-
ťanům 4:4) Že jím skutečně je, to do-
kazují války, krutosti, korupce a nestá-
lost lidských vlád. Společnosti národů
ani Spojeným národům se nepoda-
řilo odstranit zmatky a nastolit mír. 
Lidstvo volá po vládě, která by mír 
přinesla. Není tedy logické předpo-
kládat, že Stvořitel, který si předse-
vzal obnovit na této zemi ráj, se také 
postará o to, aby tento ráj měl dokona-
lou vládu? Právě to je Jehovovým záměrem. Král, který ho v této vládě zastupuje, je jeho „Kníže pokoje“, a „hojnosti 
knížecího panství a pokoje nebude konec“. (Izajáš 9:6, 7)

44 Bible ukazuje, že dokonalá vláda bude v nebi. Z tohoto výhodného místa bude Král Ježíš Kristus účinně a spraved-
livě panovat nad celou zemí. V této neviditelné, nebeské vládě bude mít navíc také spoluvládce. Ti jsou vybráni z věr-
ných lidí, z Ježíšových následovníků, kteří s Ježíšem vytrvali v jeho zkouškách a kterým on sám říká: „Činím s vámi 
smlouvu, právě jako můj Otec učinil smlouvu se mnou, pro království.“ (Lukáš 22:28, 29) Lidí, kteří jsou vzati do
nebe, aby tam panovali spolu s Kristem Ježíšem, je jen malý počet. Podobné to je i v dnešních národech, z nichž je jen 
malý počet lidí vybírán, aby se ve sněmu nebo v parlamentu podíleli na vládě. Bible ukazuje, že Ježíš Kristus bude mít 
jen 144 000 spoluvládců. Boží Království neboli nebeskou vládu tedy tvoří Kristus Ježíš a 144 000 lidí vzatých ze země 
do nebe. (Zjevení 14:1-4; 5:9, 10) A co země? Žalm 45:16 se zmiňuje o tom, že Král ustanoví „knížata po celé zemi“. 
Do postavení „knížat“ neboli vládních dozorců budou lidé jmenováni z nebe, a budou jmenováni pro svou hlubokou 
oddanost zásadám spravedlnosti. (Srovnej Izajáše 32:1)

45 Kdy a jak je tato dokonalá vláda zřízena? Když byl Ježíš na zemi, bylo toto Království hlavním námětem jeho ká-
zání. (Matouš 4:17; Lukáš 8:1) Toto Království však nezřídil ani tehdy, ani při svém vzkříšení. (Skutky 1:6-8) I když 
vystoupil do nebe, musel ještě čekat na Jehovův ustanovený čas. (Žalm 110:1, 2; Hebrejcům 1:13) Biblické proroctví 
ukazuje, že ustanovený čas přišel v roce 1914. Někdo se však zeptá, zda rok 1914 nebyl pro svět spíše začátkem ještě 
větších těžkostí než začátkem panování dokonalé vlády. Právě tak to je. Mezi příchodem Božího Království a katastro-
fálními událostmi naší doby je přímá souvislost, jak nyní uvidíme.

46 Asi třicet pět let před rokem 1914 upozorňovala Strážná věž (nyní nejrozšířenější náboženský časopis na zemi) na rok 
1914 jako na rok, který je označen v biblických proroctvích. V roce 1914 se tato proroctví začala pozoruhodně splňovat. 
Jedním z nich bylo proroctví, které pronesl před 1900 lety sám Ježíš a které poukazovalo na „znamení“, jež se objeví 
na konci tohoto systému věcí a bude důkazem toho, že Ježíš je neviditelně přítomen a má královskou moc. Když se ho 
učedníci ptali na toto „znamení“, řekl: „Povstane ... národ proti národu a království proti království a bude nedostatek 
potravy a zemětřesení na jednom místě za druhým. To všechno je počátek tísnivých bolestí.“ (Matouš 24:3, 7, 8) Tato 
slova se nápadně splnila, když v roce 1914 vypukla první světová válka a přinesla sedmkrát větší zkázu než všech 900 
válek v předcházejících 2500 letech. 

43. a) Proč nutně potřebujeme dokonalou vládu? b) Jaký záměr má Jehova v tomto směru?
44. a) Kde bude tato vláda? b) Jak bude vytvořena?
45, 46. a) Co bylo hlavním námětem Ježíšova kázání na zemi? b) Proč nebyla dokonalá vláda vytvořena ihned? 
c) V jakém směru byl rok 1914 význačným rokem jak v proroctví, tak ve světových událostech?

Z brožury „Pohleď, činím všechny věci nové“, Watchtower Bible and Tract Society of New York, 1995, str. 22-24.
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