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O trágedii jsou známa snad všechna fakta; zbývá ji ještě pochopit

Zdeněk Vojtíšek
O tragických událostech náboženského společenství Svatyně lidu 
(Chrám lidu, Peoples Temple) před 40 lety (18. listopadu 1978) v Gu yaně
se obvykle píše jako o hro madné sebevraždě 909 lidí. Není to přes-
né, protože několik stovek z nich bylo bezpochyby zavražděno (mezi 
mrtvý mi bylo 294 dětí ve věku do 18 let). Přesto má smysl hovořit 
o sebevraždě: nikoli všech jednotlivců, ale komunity jako takové.
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Vznik, působení, zápasy i tragický konec 
nového náboženského hnutí Svatyně lidu 
jsou odborně velmi podrobně zpracová-
ny1 a též populárně odborné texty jsou 
dobře dohledatelné.2 V následujícím 
článku tedy nepůjde o nová fakta, ale 
o interpretaci těch, která jsou již známa. 
Otázka pro interpretaci suicidií zní: Jaký 
měla smysl? Co sebevrahové svým činem 
dosáhli (anebo doufali dosáhnout)? 

„Revoluční sebevražda“ 
utopické komunity
Úmrtí v Jonestownu byla pro 
Američany (a nejen pro ně) 
tak nepochopitelnou událos-
tí, že hledali historické para-
lely, aby se s ní vyrovnali. Ně-
kteří navrhovali sebevraždu 
židovských ob ránců Masady, 
spáchanou v zoufalé situaci 
těsně před dobytím pevnosti 
římským vojskem3 (patrně 
roku 74 n. l.). Paralelu posi-
loval podobný počet obětí: 
v Masadě jich mělo být asi 950.  

Vedení Svatyně lidu ale mělo před oči-
ma jiný koncept: „revoluční sebevraždu“ 
tak, jak ji teoreticky nastínil afroameric-
ký revolucionář Huey P. Newton. Podle 
něj je revoluční sebevražda radikální 
pokus zachovat lidskou důstojnost bojem 
proti silám útlaku, a to až do smrti.4 Důle-
žitost tohoto konceptu pro společenství 
Svatyně lidu dokumentuje i fakt, že po-
slední slova Jima Jonese na dochovaném 
magnetofonovém pásku těsně před hro-
madnou vraždou a sebevraždou zněla: 
„Vezměte si život. Pokládáme ho. Jsme 
unaveni. Nespáchali jsme sebevraždu, 
spáchali jsme akt revoluční sebevraždy, 
jímž protestujeme proti podmínkám ne-
humánního světa.“5

Ústřední kámen památníku mrtvým 
z Jonestownu v Oaklandu v Kalifornii. 

Smrt nabývá v této koncepci charak-
ter oběti, jakéhosi biblického „celopalu“ 
(holocaustu). Na totální ústup v důstoj-
nosti, nerušené žádnými kompromisy, 
zásahem ozbrojených složek, vyšetřo-
váním, kriminálními tresty apod., a na 
charakter oběti všeho a všech ostatně  
ukazuje i fakt, že při aktu hromadné 
vraždy a sebevraždy byla zabita (oběto-
vána) i hospodářská zvířata. Sebevražda 

komunity tak 
zachovala její 
utopický ideál 
(v očích jeho 
nositelů) čistý, 
celistvý a nepo-
skvrněný. Dovo-
lila také komu-
nitě být subjek-
tem rozhodová-
ní o svém osu-
du, a vyhnout 
se tak pokořu-
jící roli objektu 
v rukou nená-

viděných nepřátel – ozbrojených složek 
Spojených států a jejich spojenců.

Sebevražda Jima Jonese
Poslední věta předchozího odstavce platí 
i o Jimu Jonesovi. Jeho situace byla bez-
nadějná a vyhrocený kon likt byl vlastně 
nástrojem, jímž se mu vrátila do rukou 
již téměř zcela ztracená autorita. Podle 
svědectví příslušníků společenství byl 
Jones totiž ve velmi špatném psychickém 
i fyzickém stavu. Byla to prý lidská tros-
ka. Také proto se patrně nechal natolik 
emočně zasáhnout odchodem 16 obyva-
tel Jonestownu s nepřátelskou delegací 
kongresmana Leo Ryana, že inicioval 
abso lutní pomstu: zavraždění politika 
a čtyř členů jeho doprovodu. Sebevraž-

da celé komunity, která po tomto činu 
následovala, mu zachovala moc, tvář 
a důstojnost.

 
Rozhodnutí odpovědných jednotlivců
Podobnost s Masadou bychom našli spíše 
v motivech dospělých, kteří se rozhodo-
vali, zda budou souhlasit s Jonesovým 
návrhem na „revoluční sebevraždu“ 
a zda podlehnou jeho nátlaku. V jejich 
rozhodování hrála hlavní roli představa, 
že oni sami, ale hlavně jejich děti budou 
těžce trpět v americké společnosti, kam 
budou násilně dopraveni, až policie či 
armáda začne vyšetřovat vraždu Ryana 
a dalších a až komunitu zlikviduje. Tyto 
obavy (zveličené Jonesovou propagan-
dou, vyplývající z jeho paranoidního 
myšl ení v závěru života) byly asi podob-
né tomu, jak Josephus Flavius popsal 
myšlenky velitele Masady Eleazara: „... 
když si představil, co Římané učiní s nimi 
a s jejich dětmi a ženami, jestliže zvítězí, 
tu se rozhodl pro smrt všech.“6

 
Matka a tiskový mluvčí
Motiv revolučního odchodu a motiv stra-
chu z okolní společnosti se projevil ve 
dvou situacích lidí, kteří byli mimo čas 
a prostor jonestownské tragédie. Když se 
obyvatelka Jonestownu, která v době se-
bevraždy bydlela v hlavním městě Guya -
ny Georgetownu, dozvěděla, co se stalo, 
zavraždila své tři děti ve strachu, že nyní 
budou svěřeny do péče otce – a poté spá-
chala sebevraždu sama. Tiskový mluvčí 
církve Michael Prokes, který také nebyl 
18. listopadu přítomen v Jonestownu, 
čtyři měsíce obhajoval Svatyni lidu před 
novináři, a když si byl jist, že pro ideál 
učinil vše, spáchal sebevraždu také. 

Poznámka
Viz též článek ke 40. výročí ze 17. 11. 2018 na internetu 
(Náboženský infoservis, URL: http://info.dingir.cz)
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