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VÝZVY, SPECIFIKA A MONOSTI
DIALOGU SE STOUPENCI
NOVÝCH NÁBOENSKÝCH HNUTÍ
VE SVÌTLE DÍLA W. C. SMITHE
Zdenìk Vojtíek

Úvod
Mezináboenský dialog je obvykle chápán jako dialog mezi pøísluníky
hlavních duchovních tradic svìta, a to za úèelem praktické spolupráce
(napø. v otázce obnovení nebo zachování míru mezi jednotlivými náboenskými komunitami), za úèelem bliího poznávání jiné duchovní tradice
a nacházení shod a rozdílù s tradicí vlastní, anebo za úèelem sdílení náboenských zkueností a vzájemného obohacování jeho prostøednictvím.
Vstup do takového dialogu nebo jeho iniciování èi moderování jsou obvykle
jednak dùsledkem touhy po vìtím poznání, jednak dùsledkem pocitu
odpovìdnosti za situaci vlastní komunity nebo i celého lidstva. Jeden nebo
i oba tyto motivy nacházíme jak u profesionálních religionistù, tak
u angaovaných pøísluníkù jednotlivých duchovních tradic.
Mezináboenský dialog tak obvykle poèítá s úèastí pøísluníkù hlavních
náboenství svìta. Zájem o nìj mají pøedevím kultivovaní pøísluníci tìchto
tradic, kteøí jsou alespoò v základních rysech obeznámeni s historií a variantami své tradice, kteøí jsou schopní rozhovoru a - co není vùbec
samozøejmé - také sebereflexe a sebekritiky. Jenom takoví mohou do
rozhovoru vstupovat s pøedsevzetím bedlivého naslouchání, touhy po porozumìní, a dokonce i s pøedsevzetím poctivé korekce svého vlastního
smýlení a ochoty ke zmìnì na vlastní stranì. Pøedevím takové úèastníky
mìl na mysli kanadský religionista Wilfred Cantwell Smith, jeho dílo
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inspirovalo i tuto studii, a pøedevím takoví jsou úèastníci mezináboenských setkání, je mùeme v posledních desetiletích pozorovat.
Výbìr tìchto dialogických partnerù v podstatì urèuje, jaká duchovní
spoleèenství a náboenské instituce budou jejich prostøednictvím v dialogu
zastoupena. Prostøednictvím svých kultivovaných zástupcù se zapojují
pøedevím respektovaná, spoleèensky etablovaná spoleèenství, zatímco
výraznì meninové, vznikající, a tedy dosud nedostateènì profilované,
spoleèensky marginalizované náboenské skupiny bývají i v této oblasti
pøehlíeny. Tato dosud neetablovaná, nová náboenská hnutí navíc obvykle
vykazují znaènì protestní postoj, jím se mohou sama diskvalifikovat z konstruktivního rozhovoru. Jejich zájem na nìm ostatnì nebývá velký, nebo
v jejich vratké spoleèenské situaci se takový rozhovor zdá být ve srovnání
s ivotnì dùleitou misijní èinností málo produktivní.1
Ani na stranì etablovaných institucí se s pøíli vstøícným postojem
k dialogu s ménì spoleèensky pøijímanými duchovními spoleèenstvími
nesetkáváme. O nových náboenských hnutích napø. pojednává øada dokumentù øímskokatolické církve, jejich postoj je ale vìtinou obranný.2
Dokumenty se sice odvolávají na výzvu Druhého vatikánského koncilu
k dialogu se vemi lidmi, stojícími mimo øímskokatolickou církev,3 ale

1 Výjimkou v tomto smìru je hnutí Hare Krina. Anglicky psaný èasopis, které toto hnutí
vydává, ISKCON Communications Journal, pøinesl ji øadu odborných èlánkù na téma
mezináboenského dialogu. Struènou historii dialogu køesanù a hnutí Hare Krna poskytuje CRACKNELL, Kenneth, ISKCON and Interfaith Dialogue, ISKCON Communications Journal 8 (1), 2000, 23-32.
2 Výbìr z tìchto dokumentù byl uveøejnìn v knize Sekty a nová náboenská hnutí.
Dokumenty katolické církve (1986-1994), Zvon 1997. Dialogu s novými náboenskými
hnutími je vìnována kapitola Postoj k dialogu na str. 65-69. Italský originál tohoto
výbìru vyel roku 1995.
3 Napø. ve spoleèném dokumentu dvou dikasterií Øímské kurie, Papeské rady pro mezináboenský dialog a Kongregace pro evangelizaci národù z roku 1991. Tento dokument
s názvem Dialog a hlásání ovem dialog s novými náboenskými hnutími ponechává
mimo svùj zorný úhel: Medzináboenský dialóg by sa mal vzahova na vetky náboenstvá a ich stúpencov. V tomto dokumente sa vak nebude hovori o dialógu so
stúpencami nových náboenských hnutí vzh¾adom na rozmanitos, ktorú tieto hnutia
predstavujú, a potrebu rozlíi ¾udské a náboenské hodnoty, ktoré kadé z nich obsahuje.
- Dialóg a ohlasovanie, Ústav pre vzahy tátu a cirkví, Bratislava 2001, str. 19. 
V jiném dokumentu z tého roku se píe: Lidé se ptají, zda je moný dialog s novými
náboenskými hnutími. Pùvod a misionáøské poslání církve samozøejmì èiní z dialogu
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v pøípadì nových náboenských hnutí spíe nabádají k opatrnosti4 a nad
dialogem a nad jeho monostmi vyjadøuji urèitou skepsi.5
V této studii chceme sdìlit názor, e dialog s novými náboenskými
hnutími je dùleitý a e je moné a vhodné k nìmu zvát a o nìj usilovat.
První dùvod je stejný, jako obvykle uvádìný hlavní popud k mezináboenskému dialogu: pro zabránìní násilí a na podporu pokojného souití.
V pøípadì nových náboenských hnutí není sice tento dùvod tak naléhavý,
ale pøípady vyhrocených násilných konfliktù, které v posledních tøiceti
letech na rùzných místech svìta podstoupila nìkterá nová náboenská
hnutí a je obklopující vìtinová spoleènost, jsou také znepokojivé, i kdy
jsou poètem a rozsahem nesrovnatelnì mení a øidí ne konflikty vels kadou lidskou bytostí a s náboenskými èi kulturními skupinami souèást zpùsobu
církevního apotolátu. Druhý vatikánský koncil vyzval k dialogu s ostatními køesany
a nevìøícími. ARINZE, kard. Francis, Výzva, ji znamenají sekty a nová náboenská
hnutí: pastoraèní pøístupy, IV. plenární zasedání Kardinálského kolegia 5. 4. 1991.
Citováno podle: Sekty a nová náboenská hnutí. Dokumenty katolické církve ... str. 67.
4 Obtí spoèívá v tom, jak vést dialog s novými náboenskými hnutími pøi zachování
rozvahy a soudnosti. Povaha mnohých nových náboenských hnutí a jejich zpùsob
jednání èiní dialog s nimi ze strany církve obzvlátì problematický. Povinnost církevních pastýøù bránit katolické vìøící pøed nebezpeènými a chybnými sdrueními je
dùleitým úkolem. Nemìli bychom nová náboenská hnutí neuváenì odsuzovat. Katolíci
by mìli být stále ochotni k poznávání a vyhledávání onìch prvkù a tendencí, které jsou
samy o sobì dobré a ulechtilé a kde je moné spolupracovat. Mìli by té pøistoupit ke
studiu a k pozorování hnutí, jejich podoba je dodnes nezøetelná. Zùstává zde problém
nových náboenských hnutí, která se staví agresivnì vùèi církvi, pøièem se jim èasto
dostává vnìjí ekonomické a politické podpory. Ani by církev odmítala diskusi
s takovými skupinami, musí rozváit i obranu oprávnìnými prostøedky. - Tamté.
5 Dialog s tìmito sektami je èasto obtíný z dùvodu urputného fundamentalismu a agresivního proselytismu. Mnohé ze sekt dialog zcela odmítají. U ostatních není obezøetné
zahájit oficiální dialog na místní úrovni. Je ovem nutné rozvíjet v duchu køesanství
vztahy se vemi, snait se o pochopení a o navázání dialogu, by bychom mìli odhalit
falené proroky (Mt 24,24), zdùraznit lichost mnohých jejich odpovìdí a slibù
a v urèitých pøípadech varovat pøed sociálním a politickým nebezpeèím, které nìkteré
sekty vyvolávají.  Biskupský synod: zvlátní africké zasedání roku 1993. Citováno
podle: Sekty a nová náboenská hnutí. Dokumenty katolické církve ... str. 68.  Velmi
skeptický je Závìr dokumentu Fenomén sekt a nových náboenských hnutí jako pastoraèní výzva, vydaného Sekretariátem pro jednotu køesanù, Sekretariátem pro
nekøesany, Sekretariátem pro nevìøící a Papeskou radou pro kulturu 3. 5. 1986: Ze
zkuenosti víme, e monost dialogu se sektami je veobecnì mizivá èi nulová a e sekty
samy jsou nejenom uzavøeny dialogu, ale mohou se stát vánou pøekákou ve výchovì
k ekumenismu na místech, kde jsou aktivní. Citováno podle: Sekty a nová náboenská
hnutí. Dokumenty katolické církve ... str. 90.
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kých náboenských komunit.6 Z naeho pohledu je pøíznaèné, e se vdy
v tìchto násilných pøípadech jednalo o ta nová náboenská hnutí, která
byla v podstatì bez dialogického kontaktu se svým okolím. Jak je uvedeno
níe, nejvlastnìjí pøíèinu tìchto násilných konfliktù shledáváme v selháních v procesu denominalizace. Dialog je naopak nástrojem, jak tento
proces usnadnit, a tak pøedejít mimoøádným situacím, které mohou ve
výjimeèných pøípadech nabýt násilnou podobu.
Za druhý dùvod ke snaze o dialog s novými náboenskými hnutími
povaujeme úsilí o roziøování prostoru náboenské svobody a o vytváøení
atmosféry respektu a tolerance ve spoleènosti. Máme za to, e právì
kultivovaný dialog vytváøení této atmosféry pøispívá. - Tøetím dùvodem
je pak situace u nás: èeská spoleènost je velmi chudá na etablovaná
náboenská spoleèenství. V nich u nás ijí jen nìkteøí køesané a idé.
Zatím jen nìkterá z mnoha èeských spoleèenství, která èerpají z muslimské, indické a buddhistické tradice se respektovanému postavení pomalu
pøibliují.7 Dokonce je moné øíci, e s nìkterými ivými tradicemi se
zájemce v èeské spoleènosti nemùe setkat jinak ne prostøednictvím
nového náboenského hnutí, které z tìchto tradic vychází. I spoleèenství
muslimù, bìnì respektované v západních spoleènostech, se u nás tìko
vymaòuje z postavení nového, dosud neplnì pøijatého náboenského hnutí.
Svìdèí o tom napø. obèanské spory o meity,8 pøístup veøejných médií9
6 Více o tìchto konfliktech a o akademické diskusi nad jejich pøíèinami: VOJTÍEK,
Zdenìk, Nová náboenská hnutí a kolektivní násilí, Husitská teologická fakulta UK
v nakladatelství L. Marek 2009, v pøípravì k tisku.
7 Urèitým výrazem spoleèenského respektu je registrace náboenské spoleènosti Ministerstvem kultury. Kromì idovské, køesanských a z køesanství vycházejících spoleèností jsou takto registrována pouze následující náboenská spoleèenství: Mezinárodní
spoleènost pro vìdomí Kriny, hnutí Hare Krina, Èeská hinduistická náboenská spoleènost, Ústøedí muslimských obcí, Buddhismus Diamantové cesty a Viva Nirmala
Dharma.
8 VOJTÍEK, Zdenìk, MENDEL, Milo, Èeský boj o meity, in: MENDEL, Milo,
OSTØANSKÝ, Bronislav, RATAJ, Tomá, Islám v srdci Evropy. Vlivy islámské civilizace
na dìjiny a souèasnost èeských zemí, Academia, Praha 2007, str. 392-406.
9 Pøíkladem je dokument Já muslim z televizního cyklu Infiltrace, vyrobený ostravským
studiem Èeské televize (reie: Jiøí Oveèka) a vysílaný na programu ÈT2 7. øíjna 2005.
Pøi natáèení dokumentu byla pouita strytá kamera. Proti zaujatosti dokumentu protestovalo Ústøedí muslimských obcí a øada obèanù. - Analýza pøípadu pod jménem
Kauza Já , muslim je dostupná na v internetové prezentaci obèanského sdruení
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k muslimùm nebo nedùvìra státních úøadù k muslimské organizaci.10 Spoleèensky dosud nepøijatá nová náboenská hnutí èerpající z køesanské,
idovské, esoterické, indické, buddhistické nebo èínské duchovní tradice
stejnì jako spoleèenství, která prvky tìchto tradic spojují a kombinují, tak
u nás tvoøí rozmanitou vrstvu duchovního ivota, je zùstává témìø celá
mimo dosah mezináboenského a pohøíchu také jakéhokoli jiného dialogu.
Z tìchto dùvodù proto navrhujeme ponìkud promìnit a snad i obohatit
obvyklou koncepci mezináboenského dialogu: nemìlo by v nìm jít jen
o dialog mezi pøísluníky náboenství svìta, ale i o dialog mezi pøísluníky
etablovaných a novì vznikajících náboenských spoleèenství. V tomto
druhém pøípadì nejde tolik o duchovní tradice a z nich vyplývající praxi,
ale o spoleèenské postavení. Takový dialog proto mùe probíhat i v rámci
jedné tradice. A na etablované stranì rozhovoru dokonce nemusí být
náboenské spoleèenství, ale jakákoli respektovaná instituce, napø. akademická. Takový rozhovor tedy v nìkterých pøípadech pøekroèí pojem
mezináboenský, nebo jetì více ne o duchovní tradice a rozdíly èi
shody mezi nimi nebo o sdílení náboenské zkuenosti v nìm jde
o udrování kontaktu mezi spoleèensky rùznì postavenými subjekty
a o samu existenci dialogu mezi nimi. Není tedy dùleité, zda jsou v takovém rozhovoru úèastni pøísluníci etablovaných náboenských institucí
nebo angaovaní religionisté, pøísluníci etablovaných akademických
pracovi. Dialog se stoupenci duchovních tradic, které tito religionisté
studují, je ostatnì souèástí jejich odborného studia.11

Poradna pro obèanství/Obèanství a lidská práva na adrese www.diskriminace.cz/drprojekt_appo/ja_muslim.doc. Viz té Zprávu o stavu svobody vyznání (2006) Èeského
helsinského výboru, dostupná na adrese http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=
2007021604. Download 31. 10. 2008.
1 0 Ministerstvo kultury roku 2007 odepøelo reprezentativní a zastøeující organizaci èeských
muslimù, Ústøedí muslimských obcí, zvlátní práva, o nì ádala podle zákona 3/2002
Sb.
1 1 Takto, personalisticky (The study of religion is the study of persons...), chápe
religionistiku Wilfred Cantwell Smith. Více: SMITH, Wilfred Cantwell, Towards a World
Theology. Faith and the Comparative History of Religion, The Westminster Press 1981,
str. 48nn; SMITH, Wilfred Cantwell, The Meaning and End of Religion, Fortress Press
1991, str. 134nn (první vydání 1962) a na jiných místech. - Souhrnnì: HOEK, Pavel,
Wilfred Cantwell Smith: vìdec a humanista, v tomto svazku.
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Pøedloit ponìkud jiný úhel pohledu na mezináboenský dialog, a dát
tak mezináboenskému dialogu jetì jiný rozmìr je jedním z cílù této studie.
Aby mohl být splnìn, je potøeba se nejprve zabývat novým náboenským
hnutím jako ideálním typem (1. èást) a alespoò v krátkosti popsat proces
denominalizace (2. èást). Druhým cílem této studie je naléhavì poukázat
na skuteènost, e proces denominalizace není jen záleitostí samého nového náboenského hnutí, ale e se na nìm (a tedy i na jeho úspìchu èi
neúspìchu) podílí spoleènost, která hnutí obklopuje (3. èást). K úspìnému
procesu denominalizace mùe pøispìt i dialog a mùe se - kromì jiného stát i nástrojem zmíròování konfliktù. Ve 4. èásti jsou proto uvedeny tøi
modely vzniku konfliktù mezi novým náboenským hnutím a okolní
spoleèností. Podle kadého modelu ponìkud jinak, ale vdy mùe dialog
tuto preventivní funkci splnit. Dalím cílem této studie je prozkoumat,
jaká jsou specifika dialogu s novými náboenskými hnutími a které koncepce, jimi mezináboenský dialog obohatil Wilfred Cantwell Smith, je
moné v tomto specifickém typu dialogu pouít (5. èást). Právì v odborném díle angaovaného religionisty Wilfreda Cantwella Smithe je - podle
naeho názoru - moné nalézt øeení problému, jak k dialogu s novými
náboenskými hnutími pøistupovat a jak ho vést. - A koneènì poslední cíl
této studie má být splnìn v její 6. èásti; je jím shrnout a reflektovat dosavadní zkuenosti s vedením dialogu s novými náboenskými hnutími, jej
v posledních 15 letech iniciuje a moderuje obèanské sdruení Spoleènost
pro studium sekt a nových náboenských smìrù. Jádro této spoleènosti
tvoøí angaovaní religionisté, kteøí tak vyjadøují souhlas s pøesvìdèením
Wilfreda Cantwella Smithe o potøebì religionistiky pøevzít èást odpovìdnosti za porozumìní mezi náboenskými spoleèenstvími naeho svìta.12
I.
Nová náboenská hnutí
Jako nové náboenské hnutí13 oznaèujeme vnikající, dosud neetablované
náboenské spoleèenství.14 Taková spoleèenství vznikají na základì nábo1 2 Více o Smithovì vìdomí této odpovìdnosti: HOEK, P., Wilfred Cantwell Smith...
v tomto svazku.
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enské ideje, je je v urèité spoleènosti povaována za novou.15 Nových
náboenských idejí samozøejmì vzniká bezpoèet, ale pouze nìkterá je
zformulována a rozíøena tak, e dokáe oslovit alespoò èást spoleènosti.
Pokud odpovídá na (dosud tøeba skryté) otázky a potøeby oslovených,
pùsobí jako první pojítko mezi nimi a vytváøí základ pro nové náboenské
hnutí. Nové náboenské hnutí tedy chápeme jako výraz inovace duchovního ivota ve vech dobách a ve vech spoleènostech, jako pøirozený
dùsledek snahy nalézt relevantní odpovìdi na otázky lidské existence,16
jako souèást procesu, v nìm jsou staré náboenské ideje jako nevyhovující
1 3 Pojem nové náboenské hnutí je ideálním typem; ideální typ je mylenkový obraz,
který není historickou skuteèností a u vùbec ne vlastní skuteèností, který tím spíe
nemùe slouit jako schéma, do nìho by mìla být skuteènost zaøazena jako exempláø,
nýbr který má význam èistì ideálního mezního pojmu, jím je realita pomìøována
a s ním je srovnávána kvùli objasnìní jistých významných sloek svého empirického
obsahu. - WEBER, Max, Objektivita sociálnìvìdního poznání, in: Metodologie,
sociologie a politika, OIKOYMENH, Praha 1998, str. 46. - Podrobnìji o ideálním typu
nové náboenské hnutí v kontextu typologie náboenských institucí podle jejich
vztahu ke spoleènosti: VOJTÍEK, Zdenìk, Pastoraèní poradenství v oblasti sekt
a sektáøství, Husitská teologická fakulta UK v nakladatelství L. Marek 2005, str. 38-60.
V této knize je uvedena také bohatá bibliografie dìl, z nich následující odstavce vycházejí
a která poskytují rùzná pochopení pojmu nové náboenské hnutí. - K vývoji typologie
podle jejich vztahu ke spoleènosti také VÁCLAVÍK, David, Sociologie nových náboenských hnutí, Masarykova univerzita, Brno 2007.
1 4 Z èeských publikací poskytuje vhled do problematiky nových náboenských hnutí
VOJTÍEK, Z., Pastoraèní poradenství ... str. 38-148 a LUNÝ, Duan, Nová náboenská
hnutí, Masarykova univerzita, Brno 1997, zvlátì str. 13-39; struènì té: PARTRIDGE,
Christopher, Úvod, in: PARTRIDGE, Christopher (ed.), Encyklopedie nových náboenství. Nová náboenská hnutí, sekty a alternativní spiritualita, Kniní klub 2006, str.
14-24. - Nejnovìjí základní shrnující pøíruèkou k tématu nových náboenských hnutí
v angliètinì je LEWIS, James R. (ed.), The Oxford Handbook of New Religious Movements,
Oxford University Press 2004.
1 5 Více napø: WILSON, Bryan, The Social Dimensions of Sectarianism. Sects and New
Religious Movements in Contemporary Society, Claredon Press 1992, str. 205-206,
první vydání Oxford University Press 1990.
16 Pøedpokládáme, e nová náboenská hnutí vznikala v lidské spoleènosti vdy; i souèasná
svìtová náboenství byla kdysi novými náboenskými hnutími. - Výstinì to vyjádøil
Zablocki: All religions, except perhaps the very earliest and most primitive, begin as
new religious movements. That is, they begin as movements based on spiritual innovation
usually in a state of high oppositional tension with prevailing religious practices. ZABLOCKI, Benjamin, The Birth and Death of New Religious Movements, referát na
výroèní konferenci Asociace pro sociologii náboenství roku 2000 je dostupný na http:/
/www.rci.rutgers.edu/~zablocki/birth%20and% 20death%20of%20new%20religious%20
movements. htm, download 3. 5. 2008.
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a nedostateèné opoutìny a nové jsou jako platnìjí a více odpovídající
podmínkám ivota pøijímány.17 Idea, je je nová v dané spoleènosti v daném
èase, bývá zøídka skuteènì nová. Mùe být pøevzata z jiné kultury a (nebo) z jiné doby, mùe být pouze formulována novým jazykem èi mùe
být kombinací rùzných, nyní novì spojených náboenských prvkù. Nìkdy
je tato nová idea dokonce prezentována jako stará, pùvodní atd.
Novou náboenskou ideu formuluje, roziøuje a na ni vstøícnì odpovídá
ten, jen je se svým osobním a spoleèenským náboenským ivotem
nespokojen. Nová náboenská hnutí, která se na základì takových idejí
tvoøí, mají tedy nejen inovativní, ale i protestní charakter.18 Projevuje se
v odlinostech od spoleèenské normy v oblasti idejí (ve vìrouce), v náboenské praxi, v etice i v celém zpùsobu ivota. Tyto odlinosti oslovují
dalí protestnì naladìné lidi, a dávají tak novému náboenskému hnutí
nejen smysl existence, ale tuto existenci zároveò umoòují.
Z inovativního a protestního zamìøení nových náboenských hnutí
a z jejich postavení ve spoleènosti vyplývají jejich obvyklé charakteristiky.
1 7 Velmi podrobnì a inspirativnì o dynamice nových náboenských hnutí: BAINBRIDGE,
William Sims, The Sociology of Religious Movements, Routledge 1997.
1 8 Velmi jasnì protestní charakter nového náboenského hnutí (sekty v jeho terminologii)
vyjádøil britský sociolog Bryan Wilson: Finally, the sect is a protest group. And here it
is the direction of protest that has changed with the weakening of the dichotomous
relation of church and sect. At one time, and no doubt in the European Middle Ages, the
sect was a protest first and foremost against the Church, its teachings, and its priests. In
the weakened condition of the contemporary Church, and in the tolerant, pluralist
societies of the modern industrial western world, the Church no longer constitutes
a significant object of protest. If the sect is still a protest group  and I think there is
strong reason to suggest that it is  then it is a group that is in protest not against other
religious bodies, but against the secular society, and, in some measure, possibly also
against the state. The sect asserts a standard of religious practice and performance which
has implications for personal comportment, for interpersonal relationships and responsibilities, and for social involvement (although this will not always, nor perhaps even
usually, be expressed in directly political terms). Its charter stipulates an interpretation
of the higher purposes that are to be discovered in life, and perhaps in the universe, and,
in accordance with these, the sect directs men about how they should live. It is implicit
in these affirmations that there must be divergences from, and perhaps outright conflicts
with, the precepts of the secular society, and at times with the requirements of the state.
The sect, then, remains a protest group, although what it protests about is much more
the social, cultural, and political condition of the world than the specifically religious
dispositions of other people or the power and the postures of the church. - WILSON,
Bryan, Religion in Sociological Perspective, Oxford University Press 1982, str. 92-93.
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Jsou vedena osobnostmi, vybavenými tzv. charismatickou autoritou,19 od
ní její následovníci pøejímají názory a postoje, a vytváøejí tak prostøedí
èernobílého, jednoduchého vidìní svìta. Toto spoleèenství mívá atmosféru
vøelého, blízkého bratrství a sesterství,20 je není doposud zatíeno hierarchickým uspoøádáním a formalizací vztahù. Touha patøit k takovému
spoleèenství, být jím chválen a uznáván, a nalézt v nìm tak pevné zázemí
uprostøed odcizeného svìta se ukazuje ve vysoké míøe konformity, je je
pro stoupence nových náboenských hnutí typická. Soudrnost nového
náboenského hnutí je dále posilována spoleèným entusiasmem a ostrými
hranicemi, které hnutí obvykle vytyèuje vzhledem k tìm, kdo zùstávají
vnì.
Novost, protest i dalí uvedené charakteristiky vyvolávají napìtí - pøinejmením s dominujícími náboenskými institucemi, ale v západní spoleènosti, kde tyto instituce do znaèné míry ztratily svùj vliv, spíe s rùznými
jinými segmenty spoleènosti, ve výjimeèných pøípadech toto napìtí pociuje celá spoleènost. Jedná se vlastnì o napìtí mezi stávajícím spoleèenským poøádkem a jeho obhájci na jedné stranì a mezi nositeli vize jiného
poøádku. Tato vize stávající poøádek ohrouje, protoe zpochybòuje jeho
oprávnìnost. První pøíèinou napìtí je tedy u sama existence nového
náboenského hnutí, které protestuje proti zavedenému poøádku, a je proto
povaováno za nebezpeèné. Nová náboenská hnutí mohou míru tohoto
1 9 Literatura o tomto tématu je velmi bohatá; zaèíná u Maxe Webera a postupuje a
k souèasným badatelùm, napø. Lenu Oakesovi, Lorne L. Dawsonovi a mnoha dalím. Více: WEBER, Max, Autorita, etika a spoleènost. Pohled sociologa do dìjin, Mladá
fronta 1997, str. 132-162; OAKES, Len, Prophetic Charisma. The Psychology of
Revolutionary Religious Personalities, Syracuse University Press 1997; DAWSON, Lorne
L., Crisis in Charismatic Legitimacy and Violent Behaviour in New Religious Movements,
in: BROMLEY, David G., MELTON, J. Gordon (eds.), Cults, Religion, and Violence,
Cambridge University Press 2002, str. 80-101. Základní pøehled a bibliografii poskytuje
v encyklopedickém heslu POST, Jerrold M., heslo Charisma, in: LANDES, Richard A.
(ed.), Encyclopedia of Millennialism and Millennial Movements, Routledge 2000, str.
65-69.
2 0 Mùeme uvést spolu s Wilsonem: Obviously, in such communities, the opportunities
for mutual help, for the exercise of disinterested love, for the distribution of relative
status (which, after all, is basically social esteem), and the opportunities for a measure of
authority and responsibility in the spirit of disinterested goodwill, all function to give
people a sense of worthwhile commitment and personal belonging. - WILSON, B.,
Religion in Sociological Perspective... str. 134-135.
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prvotního napìtí zvyovat zdùrazòováním své odlinosti a explicitní kritikou
spoleènosti. Ve spoleènosti (anebo pøinejmením v té její èásti, která se
cítí být protestem zasaena) mùe vznikat pocit ohroení poøádku a norem.
Na nové náboenské hnutí tak mùe spoleènost reagovat jako na nebezpeènou deviaci; mùe se od nìho distancovat, nálepkovat ho a stigmatizovat.
Takto vzniklé napìtí se projevuje v rùzné íøi a v rùzné míøe. Nová
náboenská hnutí, která pùsobí spíe nenápadnì èi skrytì, mohou znepokojit
jen velmi malý výsek spoleènosti, napø. jen okruh pøíbuzných a pøátel
svých pøísluníkù. Naopak hnutí, která zamýlejí oslovit nikoliv jen duchovní
elitu, ale celou spoleènost èi celé lidstvo, mohou zamýlenou pozornost
skuteènì získat. Napìtí pak nevzniká jenom mezi jednotlivci, ale spoluvytváøejí ho i média masové komunikace a èasto ho i stupòují. Míra napìtí
je samozøejmì u kadého nového náboenského hnutí, v kadé spoleènosti
a v kadém èase jiná. Promìòuje se také to, co toto napìtí jitøí  v nìkterých dobách a na nìkterých místech to mùe být spíe vìrouka, jindy
a jinde mravní normy, zpùsob ivota apod.
Základním výrazem tohoto napìtí na stranì vìtinové spoleènosti je
pejorativní slovo sekta.21 Pøísluníci vìtinové spoleènosti se tímto pojmem od takto oznaèeného náboenského hnutí distancují a negativnì ho
stigmatizují jako spoleèensky deviantní a potenciálnì nebezpeèné. Takto
stigmatizované hnutí je pak vystaveno rùzným stereotypùm: jeho vùdce
je stereotypnì podezírán ze patných úmyslù a zneuívání následovníkù,
ti jsou podezíráni z toho, e jim byl vymyt mozek, tedy e ztratili
pøirozenou soudnost a schopnost samostatného rozhodování, hnutí mùe
být podezíráno ze smìøování k hromadné sebevradì nebo kriminálním
èinùm apod. Napìtí pak mùe nabýt i dalích výrazù: v obèanské spoleènosti mohou vznikat hnutí znepokojených rodièù a pøíbuzných, osvìtové
èi kolící projekty, zvlátní právní pøedpisy apod. Takové napìtí mùe
vyvolat a stav tzv. morální paniky.
Na odmítavou reakci ze strany spoleènosti mùe hnutí reagovat stupòováním apokalyptické nebo jiné vùèi spoleènosti nepøátelské rétoriky,
21 Více k pojmu sekta viz napø. VOJTÍEK, Zdenìk, heslo sekta in: BATECKÁ,
Bohumila, BAUDI, Pavel (eds.), Psychologická encyklopedie. Aplikovaná psychologie,
Portál, v tisku.
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zvyováním uzavøenosti a podezíravosti vùèi okolí, posilováním role vùdce,
potlaèováním vnitøních námitek a pochybností, ostøejím vymezováním
apod. Zvlátì typickou reakcí na pociované odmítnutí spoleèností je
uzavøenost, a to jak ve smyslu utajování dokumentù èi struktury hnutí, tak
ve smyslu tzv. sociální imploze, tedy dalího posílení vzájemných vztahù
jednotlivých pøísluníkù skupiny na úkor vztahù vnìjích. Takové procesy
ovem kritickou èást okolní spoleènosti utvrzují v pøesvìdèení o nebezpeènosti hnutí, a tak mùe být napìtí nadále stupòováno a vzájemné nepochopení mùe vzrùstat.
II.
Proces denominalizace
Daleko èastìjím pøípadem vývoje nového náboenského hnutí v tolerantní,
náboensky pluralitní spoleènosti22 je ovem redukce jeho konfliktù
a jeho postupné zaèlenìní do spoleènosti jako respektované denominace.23
Náboenské spoleèenství je tedy novým náboenským hnutím pouze
doèasnì; do doby, kdy pøestane být ve spoleènosti chápáno jako nezaèlenìné, neetablované, neakceptované, deviantní apod. Ta nová náboenská hnutí, která se ve spoleènosti udrí a nezaniknou, toti procházejí
vývojem, v jeho prùbìhu obvykle postupnì klesá napìtí ve vztahu s vìtinovou spoleèností. Zmìna se pøitom týká obou stran tohoto vztahu: poèá22 Ideální typ denominace vzniká za urèitých historických podmínek. Nejvíce rozíøen
je v souèasných západních pluralitních spoleènostech. Jak napsal Bryan Wilson, the
denomination does come on to the scene only at a certain stage in history. Certain social
preconditions are necessary for it. There must be tolerance, and there must be an
acceptance of a certain pluralism. The divergent needs and arrangements of different
social strata, different ethnic groups, or different town or country populations, have
implicit acknowledgement in the fact of denominationalism. (...) Tolerance, we may
suppose, however, becomes established only when religious thinking and the religious
view of the world have already ceased to be central features of the way of life of a people.
If tolerance is one condition for the emergence of denominations the possibilities of
social mobility are another. - WILSON, Bryan, Religion in Secular Society: A Sociological Comment, C. A. Watts & Com. Ltd. 1966, str. 217-218.
23 Více o typu denominace v kontextu dalích ideálních typù náboenských institucí
podle vztahu k vìtinové spoleènosti: VOJTÍEK, Z., Pastoraèní poradenství ... str. 3839.
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teèní protestní protispoleèenské zamìøení nového náboenského hnutí se
èasem mìní na neutrální postoj ke spoleènosti, a èasto dokonce na konzervativní udrování jejích norem, zpoèátku tak kritizovaných a odmítaných. Na tuto zmìnu pak reaguje vìtinová spoleènost projevováním
vìtího respektu a postupným pøijímáním hnutí, a v nìkterých pøípadech
dokonce oceòováním. Náboenské spoleèenství proto pøestává být pejorativnì oznaèováno jako sekta. Díky svému obvyklému vnitønímu vývoji
i tomuto pozitivnìjímu pøijetí náboenské spoleèenství postupnì opoutí
charakteristiky nového náboenského hnutí a pøibliuje se charakteristikám
denominace. Denominace je spoleèností pøijímána a respektována; nebývá
sice nijak proteována (napø. výhodami, plynoucími ze zvlátního vztahu
ke státu), ale ani odmítána èi skandalizována.
Proces denominalizace je - jak ji bylo naznaèeno - dùsledkem pùsobení
vnitøních i vnìjích faktorù. Mezi vnitøními faktory zmìny mùeme jmenovat24 rùst poètu èlenù, vznik tzv. druhé generace, tedy lidí, kteøí do spoleèenství nikoli konvertovali, ale narodili se, dále ubývání pøímého kontaktu
s vùdcem a vznik struktury, která postupnì mìní typ autority z charismatické na tradièní èi byrokratickou, reinterpretace nauky, ubývání extrémù ivotního stylu a pøísného dìlení na oni a my, pokles nasazení
apod. Hlavním vnìjím faktorem zmìny je vliv postojù vìtinové spoleènosti
k novému náboenskému hnutí. V procesu denominalizace toti nezáleí
jen na novém náboenském hnutí, ale i na spoleènosti, která ho obklopuje.25
Délka trvání procesu denominalizace je u jednotlivých náboenských
spoleèenství velmi rozdílná; mùeme ji poèítat nejèastìji na desítky, ale
výjimeènì také na stovky let nebo naopak na jednotlivé roky.26 Pokud
nové náboenské hnutí pùsobí v pluralitní spoleènosti a pokud se ukáe
2 4 Podle BARKER, Eileen, Plus ça change , Social Compass 1995, 42 (2), str. 165-180,
jsou tyto zmìny popsány i ve: VOJTÍEK, Z., Pastoraèní poradenství ... str. 60-68.
2 5 Slovy Bryana Wilsona, nová náboenská hnutí (sekty v jeho terminologii) nejsou
static communities entirely unaffected by their own existence over time or by the
influences of the wider society. Sometimes that wider society can precipitate particular
sectarian responses, sometimes in the direction of obliging a sect to abandon
a particular sectarian position, and sometimes inducing the sect to return to a more
vigorous emphasis on its separateness from the world. The two processes can even occur
simultaneously, and from rather similar circumstances.- WILSON, B., Religion in
Secular Society... str. 209.
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jako ivotaschopné, je proces jeho denominalizace nevyhnutelný. Spoleèenská pozice nového náboenského hnutí je toti pøíli vratká na to, aby
mohla být trvalá. I ta nová náboenská hnutí, která se denominalizaci
brání tøeba i po nìkolik desetiletí, nakonec naleznou takovou míru napìtí
ve vztahu s vìtinovou spoleèností, e nastane rovnováný stav vzájemného respektu.
Proces denominalizace klade na nové náboenské hnutí znaèné nároky.
Nároènost cesty denominalizace potvrzuje skuteènost, e znaèná èást
nových náboenských hnutí bìhem ní ztroskotá a pøestane existovat.
O úspìchu nebo neúspìchu na cestì denominalizace rozhoduje to, jak se
hnutí vyrovná s výzvami a úkoly,27 které pøed nì proces denominalizace
nutnì staví. Zánik nastává velmi èasto a v naprosté vìtinì pøípadù bez
jakéhokoli rozruchu tím, e hnutí v nìkterých svých úkolech selhává.
Kromì zániku mùe toto selhávání výjimeènì vést ke stupòování napìtí
s okolní spoleèností. Pokud toto selhávání na stranì nového náboenského
hnutí provází nevhodná reakce na stranì okolní spoleènosti, mùe dojít a
ke støetu a k násilným situacím. Zatímco úkoly náboenského spoleèenství
v procesu denominalizace mùeme pøi sledování úèelu této studie pomi2 6 Nejdelí a nejménì patrná bývá denominalizace u tøí typù hnutí. Vechna jsou v urèitém
smyslu uzavøená: na prvním místì to jsou ta, která vytváøejí komunity, a která ji jenom
proto vyadují znaènou oddanost svých pøísluníkù, na druhém místì jsou to esoterická
hnutí (bratrstva, lóe, tajné duchovní spolky), v jejich støedu jsou skryté nauky
a neveøejné obøady, na tøetím místì potom hnutí, jejich pøísluníci se vzájemnì podporují v individuálním zájmu o vlastní duchovní rùst, uzavírají se do sebe a rezignují na
snahu ovlivnit okolní spoleènost.
2 7 O výzvách a úkolech ovem hovoøíme z pozice pozorovatelù procesu denominalizace.
Samotní pøísluníci nových náboenských hnutí (ani jejich zakladatelé a vùdci) nepøistupují
k dále zmiòovaným skuteènostem jako k úkolùm. Proces, jím jejich hnutí pùsobí, si
zøídka uvìdomí èi pøipoutìjí a jednají podle svých schopností tak, aby ve výzvách,
které tento proces pøináí, jejich hnutí a oni sami obstáli co nejlépe. Zákonitosti tìchto
procesù nejsou natolik obecnì známy, aby se v nich a podle nich sami pøísluníci nových
náboenských hnutí (a na výjimky mezi nimi) orientovali a vìdomì se podle nich
zaøizovali. - V souvislosti s výrazem úkoly je tøeba jetì pøipomenout, e splnìní
tìchto úkolù nemusí být pro vechny pøísluníky nových náboenských hnutí ádoucím
cílem. Naopak - v mnoha pøípadech je pro nìkteré z tìchto pøísluníkù ádoucí výzvy
odloit, ignorovat, anebo dokonce kvùli tìmto výzvám a úkolùm klást pøekáky procesu
denominalizace. Výraz úkol by tedy nemìl být asociován s touhou ho bezvýhradnì a
rychle splnit. O úkolech zde hovoøíme z hlediska zachování existence hnutí a jeho
snadného pøechodu do postavení denominace.
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nout,28 je nutné se ptát, jakým zpùsobem mùe vìtinová spoleènost
pomáhat hladkému procesu denominalizace nových náboenských hnutí
a jak mùe vhodnì reagovat na selhání na stranì nìkterého nového
náboenského hnutí. Facilitaci procesu denominalizace povaujeme za
nejlepí monou prevenci konfliktù, a tím i vzniku násilných situací. Tuto
prevenci chápeme tak, e spoleènost má v tomto smyslu svùj úkol ve
vytvoøení takových podmínek, v nìm by se protestnì zamìøené nové
náboenské hnutí mohlo usadit ve spoleènosti, stát se denominací a pøijmout odpovìdnost jako jedna z obohacujících èástí této spoleènosti.
III.
Spoleènost a denominalizace: facilitování, nebo selhání?
První podmínkou pro to, aby hnutí mohlo být ve spoleènosti uhotìno, je
vytvoøení právního rámce pro jeho pùsobení. Nejistota ohlednì postavení
hnutí, nebo dokonce jeho úøední zákaz èi pronásledování nezaruèují, e
hnutí pøestane existovat, ale mohou naopak posilovat mechanismy, vedoucí
ke zvýení oddanosti a poètu pøíluníkù, a i v jiných ohledech hnutí radikalizovat. I pro spoleènost je proto výhodné, pokud má hnutí volnost pro
uskuteèòování svého náboenského cíle, nebo právì tato volnost posílí
ochotu hnutí k tomu, aby svùj náboenský cíl postupnì a prunì modifikovalo ve smìru jeho dosaitelnosti v daných podmínkách. Ovem dalí
odpovìdností této spoleènosti (jejích orgánù vymáhajících právo) je, aby
tento náboenský cíl byl uskuteèòován pouze zákonnými prostøedky. Selhání spoleènosti ve stanovení dostateènì irokých a zároveò zákonnì
støeených hranic pro pùsobení nových náboenských hnutí mùe vést
a k muèednictví nebo k jiným formám násilí.
Podobnì jako nadìji na uskuteènìní náboenského cíle (by v pøijatelnì
modifikované podobì) by vìtinová spoleènost mìla novému náboen2 8 Tìmito úkoly je napø. získat dostateèný poèet pøísluníkù a podchytit monosti dalího
rùstu, dosáhnout rovnováhy ve sloení èlenstva, pøimìøenì hospodaøit s mírou oddanosti, zvládnout hospodaøení s materiálními prostøedky, zachovat náboenský cíl v mìnících se podmínkách, zvládnout institucionalizaci charismatu, úspìnì ovládat míru
propustnosti hranic náboenského spoleèenství, zvládnout tlak okolní spoleènosti apod.
Více: VOJTÍEK, Z., Nová náboenská hnutí a kolektivní násilí... v pøípravì k tisku.
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skému hnutí poskytovat i nadìji na získání respektu. Potøeba spoleèenského
respektu v prùbìhu vývoje hnutí obvykle stoupá a hnutí by nemìlo být
frustrováno beznadìjnì a nepøekonatelnì nepøátelským prostøedím. Takový postoj by navíc vìtinovou spoleènost zbavoval monosti socializovat
hnutí pomocí zpìtné vazby, její úèinnost se zvyuje, pokud obsahuje jak
pozitivní, tak negativní prvky. Úkolem úøadù, médií a obèanských iniciativ,
které se spolupodílejí na vytváøení postojù spoleènosti, je tedy pøedejít
hyperkritickému stavu morální paniky, pøi nìm spoleèenský prostor
ovládne tøeba oprávnìné, ale pøece jen jednostranné stanovisko kritikù
hnutí. Média a ani iniciativy pøíbuzných, pøátel a dalích oponentù nových
náboenských hnutí pøitom nemusejí ztrácet svùj kritický pøístup, v nìm
uplatòují obèanská hlediska, ale nemìla by se stát nepøáteli na ivot a na
smrt. Jednostranná kritika toti mùe jít tak daleko, e jejím zájmem se
stane likvidace hnutí. Zájmem pluralitní spoleènosti ovem není likvidace
nového náboenského hnutí, ale jeho hladká denominalizace.
Proti tomuto dlouhodobému zájmu nìkdy stojí krátkodobý zájem
novináøù a nìkterých obèanských iniciativ. Zájmem novináøù je èasto
upoutat pozornost tím, e naváí na nìkterý pøitalivý obecný negativní
stereotyp a na jeho základì pøinesou pøíbìh. Tím ovem stereotyp prohloubí. Novináøi, jak napsal britský sociolog James Beckford, nepotøebují
jiný dùvod k sepsání èlánku ne ten, e nìkteré nové náboenské hnutí je
pokládáno za sektu. Toto zaøazení je dostateèným zdùvodnìním pro
uvedení pøíbìhu, zvlátì tehdy, pokud pøíbìh ilustruje dalí rysy, které
jsou obvykle sektám pøipisovány. To novináøe nutí nacházet stále dalí
rysy, které se shodují s bìným obrazem sekty, a tyto dùkazy mu potvrzují mylenku, e ono nové náboenské hnutí opravdu stojí za novináøské
zpracování, protoe vyhovuje kategorii sekty.29 Dalí pøíèinou toho, e
média èasto vytváøejí a posilují negativní stereotypy, a tím zvyují napìtí
2 9 Journalists need no other reason for writing about any particular NRM except that it is
counted as a cult. This categorization is sufficient to justify a story, especially if the
story illustrates many of the other components which conventionally make up the
cult category. This puts pressure on journalists to find more and more evidence which
conforms with the categorical image of cults and therefore confirms the idea that
a NRM is newsworthy to the extent that it does match the category. - BECKFORD,
James, The Media and the New Religious Movements, in: LEWIS, James R. (ed.), From
the Ashes: Making Sense of Waco, Rowman & Littlefield 1994, str. 146.
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a pracují proti procesu denominalizace, je skuteènost, e nová náboenská
hnutí se v médiích objevují obvykle jen v tìch pøípadech, kdy vyvstane
nìjaká senzace: jak uvedl Beckford, skandály, ohavnosti, dramatické neúspìchy, milostné aféry, odpadnutí, odhalení, hrubé jednání - to jsou hlavní kritéria pro to, zda se vyplatí nové náboenské hnutí novináøsky zpracovat...30
Ani rùzné obèanské iniciativy nemusejí sledovat dlouhodobý cíl denominalizace nového náboenského hnutí, ale krátkodobé cíle, které tento proces
neusnadòují. Pìt hlavních druhù obèanských skupin, které se zajímají
o nová náboenská hnutí, popsala britská socioloka Eileen Barkerová
a pøisoudila jim tyto cíle: (1) pomoci obìtem, varovat potenciální obìti,
dostat nebezpeèné sekty pod kontrolu nebo je zakázat, (2) vysvìtlit,
v èem a jak se nová náboenská hnutí odchylují od pravdy, (3) zvýit
porozumìní, zaloené na objektivních informacích, (4) chránit lidská
práva náboenských menin a (5) bránit nová náboenská hnutí a odhalovat hnutí proti sektám.31 Mezi obèanskými skupinami, které mají takto
rozdílné cíle, naleznou nová náboenská hnutí samozøejmì jak své zastánce,
tak i odpùrce. Aèkoli kritika i podpora stojí zdánlivì proti sobì, obì mají
smysl v procesu postupného pøizpùsobování nového náboenského hnutí
vìtinové spoleènosti a v dlouhodobém spoleèném cíli úspìné denominalizace nových náboenských hnutí se setkávají.
Nejen novináøi a obèanské iniciativy, ale i ostatní pøísluníci vìtinové
spoleènosti se podílejí na míøe napìtí ve vztahu k novým náboenským
hnutím obecnì i ve vztahu ke kadému z nich zvlá. Èiní to ji výbìrem
jazykových prostøedkù. V tomto smìru je závané pøedevím pouívání
3 0 Scandals, atrocities, spectacular failures, tug-of-love stories, defections, exposes, outrageous conduct - these are the main criteria of NRMs newsworthiness... - Tamté, str.
144-145.
31 V pøehledné tabulce Barkerová shrnuje cíle následujících skupin takto: skupiny monitorující sekty mají za cíl help victims; alert potential victims; control or ban dangerous
cults; skupiny oponující sektám mají za cíl explain where and how NRMs deviate
from the truth; skupiny orientované na výzkum mají za cíl increase under standing
based on objective information; skupiny pro lidská práva mají za cíl protect human
rights of religious minorities a koneènì skupiny, které brání sekty, mají za cíl defending NRMs; exposing cult-awareness groups. - BARKER, Eileen, Watching for Violence:
A Comparative Analysis of the Roles of Five Types of Cult-Watching Groups, in:
BROMLEY, D. G., MELTON, J. G. (eds.), Cults... str. 123-148.
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pejorativních výrazù sekta nebo vymývání mozku, ale i pouívání expresivních pojmù jako kult, nebezpeèný, destruktivní, zhoubný,
zneuívání apod. ádoucí je uválivost ve výbìru výrazù, které mohou
dramatizovat situaci nebo znít hanlivì a vyjadøovat nedostatek respektu
k pøesvìdèením druhého.
Selhání spoleènosti ve vztahu k novým náboenským hnutím spatøujeme ve vytvoøení iroké a jakoby neproniknutelné koalice médií, kritických
obèanských iniciativ a protináboensky zamìøených úøadù (anebo úøadù
zamìøených proti novým náboenstvím), podporovaných nepøátelsky, pøezíravì èi výsmìnì naladìnou veøejností. Takové selhání mùe znamenat pøekáku na cestì nového náboenského hnutí k denominaci a mùe
pøispìt k eskalaci napìtí a výjimeènì i k násilí.
Americký sociolog Stuart A. Wright zaznamenal v 90. letech asi 130
pøípadù, kdy napìtí eskalovalo do konfrontace nového náboenského hnutí
a státu. Konfrontace mìla ze strany státu podobu napø. zahrnutí do
vládního seznamu nebezpeèných sekt (nejèastìji), odepøení legálního
pùsobení, zadrení nebo deportaci nìkterých pøísluníkù hnutí, ozbrojené
pøevzetí kontroly nad komunitami nìkterých hnutí a jejich majetkem,
vìznìní, exemplární soudy a internaci v pracovních táborech (v pøípadì
hnutí Fa-lun-kung v Èínì) apod.32 Tøi z tìchto konfrontací vedly k násilí33
a z tohoto malého poètu Wright vyvodil, e nejpøekvapivìjí na konfrontacích mezi novými náboenskými hnutími a státem je to, jak zøídka kulminují v kolektivním náboenském násilí.34 Podobnì se ptá i Barkerová,
kdy má na mysli tisíce nových náboenských hnutí, která v souèasné
dobì pùsobí: Pokud vezmeme v úvahu nízký poèet nových náboenských
3 2 WRIGHT, Stuart A., Public Agency Involvement in Government - Religious Movement
Confrontations, in: BROMLEY, D. G., MELTON, J. G. (eds.), Cults... str. 113-116.
3 3 Jedná se o pøípad hnutí davidiánù roku 1993 (s celkovým poètem 84 mrtvých), pøípad
Øádu Sluneèního chrámu z let 1994-1997 (s celkovým poètem 84 mrtvých) a hnutí Óm
inrikjó (s celkovým poètem snad a 80 mrtvých a s nejménì tisícem vánì zranìných
pøi teroristickém útoku; pøesný poèet obìtí násilných událostí není znám). Podrobnìji o
tìchto a dalích násilných pøípadech: VOJTÍEK, Z., Nová náboenská hnutí a kolektivní
násilí... v pøípravì k tisku.
3 4 ...what is the most striking about confrontations between NRMs [New Religious Movements] and the state is how rarely they culminate in collective religious violence. WRIGHT, S. A., Public Agency Involvement... in: BROMLEY, D. G., MELTON, J. G.
(eds.), Cults... str. 112.
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hnutí, je se úèastnila násilných událostí, nae otázka Proè se se sektami
pojí násilí? by ve skuteènosti mohla znít spíe Proè je tak málo násilí?35
ádný z tìchto ani dalích odborníkù ale samozøejmì nepochybuje o tom,
e je ádoucí omezit konfrontace a zabránit násilí, by se zdráhají spatøovat
napìtí mezi novými náboenskými hnutími a okolní spoleèností tak dramaticky jako napø. média. V dalí èásti vyjádøíme nadìji, e tohoto omezení
je moné dosáhnout dialogem.
IV.
Dialog jako nástroj facilitování procesu denominalizace
a prevence násilného øeení konfliktù
Prostøedkem, jak aktivnì pomoci procesu denominalizace nových náboenských hnutí, je dialog s nimi. Je pøíznaèné, e v nìkterých pøípadech
o dialog sama jeví zájem ta hnutí, která jsou ji blízko postavení denominace,36 a e tento dialog jejich denominalizaci jetì urychluje. Mùeme
rozpoznat trojí pozitivní dùsledky dialogu s novými náboenskými hnutími:
dialog pøispívá ke kultivaci hnutí, pomáhá pøekonat napìtí mezi novým
náboenským hnutím a okolní spoleèností a pùsobí jako prevence konfliktù.
Situace dialogu, v nìm jsou pøísluníci nových náboenských hnutí
bráni vánì a pøijímáni jako rovnocenní partneøi, bývá pro tyto pøísluníky
výjimeèná. Ostré dìlení na my a oni, typické pro nová náboenská
3 5 In fact, given the limited number of NRMs that have been involved in violent behaviour,
our question Why is violence associated with cults? might become Why is there so
little violence? - BARKER, E., Watching for Violence... in: BROMLEY, D. G., MELTON,
J. G. (eds.), Cults... str. 147.
3 6 V èeské spoleènosti aktivnì projevila zájem o mezináboenský dialog dvì nová náboenská hnutí: Mezinárodní spoleènost pro vìdomí Kriny (hnutí Hare Krina, ISKCON)
a spoleèenství kolem svámího Mahévaránandy (Jóga v denním ivotì, Èeská hinduistická
náboenská spoleènost). Zvlátì druhé z tìchto hnutí zorganizovalo øadu akcí, na nich
vystoupily osobnosti reprezentující etablované køesanské církve, a pomohly tak etablování tohoto spoleèenství. Hnutí Hare Krina je v zahranièí známé svým angamá v mezináboenském dialogu ji od zaèátku 90. let. Èeský pøedstavitel tohoto hnutí se úèastní
práce Svìtové konference náboenství za mír (World Conference of Religions for Peace,
WCRP). Denominalizace obou jmenovaných nových náboenských hnutí v èeské spoleènosti ji znaènì pokroèila - napø. obì ji byla registrována Ministerstvem kultury ÈR
jako náboenské spoleènosti (obì roku 2002).
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hnutí, se v kadodenním ivotì jejich pøísluníkù obvykle projevuje rozdìlením na pøíznivce, kteøí bezvýhradnì souhlasí, a na odpùrce, kteøí nemají
v náboenských záleitostech co sdìlit. Dialog se tak mùe stát jedineènou
pøíleitostí pro naruení této ostré hranice tím, e partnìøi pøísluníkù
nových náboenských hnutí vyjadøují zároveò ocenìní i kritická stanoviska.
Jednoduchá schémata a pevné kategorie, která náboenská hnutí ve své
první fázi existence obvykle vytváøejí, jsou tak naruena a mùe být posilován více diferencovaný postoj jejich pøísluníkù.
Výjimeèným záitkem bývá také respekt, s ním se v kultivovaném
dialogu mohou pøísluníci nových náboenských hnutí setkat. Respekt
jim dovolí vystoupit ze spoleèenské role nezbedných dìtí, protestujících
proti rodièovským zastáncùm stávajících spoleèenských pomìrù a stávajících náboenských konceptù, a alespoò èásteènì poodstoupit z vyhranìnì
apologetických pozic, do nich jsou touto spoleèenskou rolí odkazováni.
Namísto neurotické sebeobhajoby tak mohou v bezpeèném, respektujícím
prostøedí okusit pøi vnímání svého konfliktu s vìtinovou spoleèností
perspektivu tøetí osoby, co mùe výraznì ovlivnit jejich sebepojetí.
Kromì pomoci pøi kultivaci hnutí mohou úèastníci dialogu s novými
náboenskými hnutími pùsobit jako prostøedníci mezi vìtinovými postoji
a postoji nových náboenských hnutí a pøekladatelé jejich rozdílných
jazykù. Situace dialogu dovoluje nastolit témata zájmu vìtinové spoleènosti, napø. otázku vedení a správy hnutí, otázku majetku nebo otázku
výchovy a vzdìlávání dìtí, a dùvìryhodnì reprodukovat urèité obavy
nebo sporné body. Na druhou stranu mohou tito úèastníci dialogu ovlivòovat
média, úøady èi znepokojenou veøejnost a stanoviska nových náboenských hnutí dùvìryhodnì vysvìtlovat. Zkuenost prokazuje, e vzájemná
nedorozumìní jsou sice do urèité míry zpùsobena pøedsudky, ale jetì
daleko více tím, e se pøísluníci vìtinové spoleènosti i pøísluníci nových
náboenských hnutí tìko dokáí vcítit do situace druhé strany a tìko
dokáí její postoje vnímat jako smysluplné, vnitønì konzistentní a nikoli
a priori nepøátelsky zamìøené. Monosti úèastníkù dialogu s novými náboenskými hnutími jsou ve smyslu urèité mediace nemalé a v nìkterých
pøípadech mohou být i rozhodující pro øeení konfliktù, vèetnì násilných.37
3 7 Zde je moné pøipomenout hluboké nepochopení mezi stranami ji výe zmínìného
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Ji samotná tato mediace mùe mít znaèné dùsledky pro prevenci
konfliktù. Preventivní roli dialogu s novými náboenskými hnutími si nadále
ukáeme na tøech modelech, které popisují vztahy nových náboenských
hnutí a vìtinové spoleènosti: na modelu Wallisovì, Galanterovì a Bromleyovì. V prvém modelu je patrné, e dialog mùe zabránit vzniku spirály
konfliktù, z druhého modelu vysvítá role dialogu jako nástroje poskytujícího
zpìtnou vazbu a ze tøetího modelu funkci dialogu pro volbu pøizpùsobivých
odpovìdí, které tlumí konflikty.
Model zesilování deviace38 pøinesl do prostøedí nových náboenských
hnutí ji roku 1977 skotský sociolog Roy Wallis.39 Ve své známé studii
o novém náboenském hnutí scientologù ukázal, jak poèáteèní deviace
scientologù od norem spoleènosti vedla k reakci, jí se spoleènost pokusila
scientology potrestat a navrátit ke svým hodnotám. To ale pøineslo jen
násilného konfliktu nového náboenského hnutí davidiánù a okolní spoleènosti, reprezentované agenty federálních orgánù Spojených státù, roku 1993. Vùdèí postavou na
stranì davidiánù byl David Koresh, pro nìho (a stejnì i pro ostatní davidiány) bylo
prioritou jednat podle vùle Boha, jak ji poznávali z Bible. Ji v dobì první pøestøelky se
David Koresh pokouel vysvìtlit zástupci erifa, e právì probíhající události korespondují
s Biblí. Teologie je ivot a smrt, øekl. V tém duchu hovoøil bìhem následujícího
obléhání také s vyjednavaèi FBI. Koresh se vyjednavaèe pokouel dlouhými biblickými
výklady získat pro své pochopení Bible a v ní popisovaných událostí posledních dnù
svìta. Bìhem obléhání navíc Koresh vyèkával na znamení, usilovnì se snail pochopit,
co pøesnì znamenají slova biblické knihy Zjevení Janovo na místech, která podle jeho
víry popisovala právì probíhající události, a byl zjevnì pøipraven zmìnit své pochopení
událostí, pokud by mu z bible vyplynulo pravdivìjí a pøesnìjí poznání. - Koreshovo
zaujetí pro náboenské otázky ale obléhatelé nebrali vánì. Jeho výklady vyjednavaèi
povaovali za biblické blábolení (Bible babble) a za zpùsob, jak dobu vyjednávání
prodlouit. V této situaci, kdy David Koresh trpìl tím, e mu obléhatelé nenaslouchají,
dva religionisté a znalci Bible, James D. Tabor a J. Phillip Arnold, vstoupili do dialogu
s Koreshem a v nìm mu postupnì nabídli pøijatelný alternativní výklad Bible, na jeho
základì by mohl opustit obléhaný ranè. Aèkoli se tímto zpùsobem jasnì otevøela monost
øeení situace a aèkoli Koresh na tento alternativní výklad reagoval pozitivnì, ozbrojené
sloky tomuto øeení nedùvìøovaly a døíve, ne dialog mohl pøinést své plody, provedly
druhý útok, pøi nìm David Koresh a vìtina ostatních davidiánù zahynuli. Více: TABOR,
James D., GALLAGHER, Eugene V., Why Waco? Cults and the Battle for Religious
Freedom in America, University of California Press 1995, str. 13 a 52-79.
3 8 Angl. deviance amplification.
3 9 Model pùvodnì vypracoval Leslie T. Wilkins v knize Social Deviance (Tavistock 1964)
pro popis delikventního chování gangù. - WALLIS, Roy, The Road to Total Freedom:
A Sociological Analyses of Scientology, Columbia University Press 1977, str. 208, 214224.
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jejich dalí odcizení, v jeho dùsledku vznikla dalí odchýlení od norem.
Tyto deviace zase vyvolaly kárná opatøení ze strany spoleènosti.40 Zesilování deviace vedlo a k závaným kriminálním èinùm, jich se nìkteøí
scientologové v 70. letech minulého století dopustili.41 V dalí eskalaci
napìtí patrnì zabránila smrt zakladatele vùdce hnutí L. R. Hubbarda
roku 1986. Nové vedení usilovalo o pokles napìtí a dosáhlo ho ve Spojených státech, místì svého hlavního pùsobení, díky nestandardnímu pøiznání
daòové výjimky roku 1993.
Po Wallisovi byl model zesilování deviace uplatnìn i na jiná nová náboenská hnutí. Z naeho hlediska je ale dùleitìjí to, e ameriètí psychologové Dick Anthony a Steven Barrie-Anthony a sociolog Thomas Robbins vysvìtlili ve spoleèné studii Sektáøský a protisektáøský totalismus:
vzájemná eskalace a násilí42 zesilování deviace43 konceptem projektivní
identifikace. Projektivní identifikace je obranný mechanismus, pøi nìm
osoba projikuje svoje nevìdomé motivy a osobní charakteristiky na druhou
osobu a manipuluje jí tak, e se s tìmito motivy a charakteristikami ztotoní.
Tato druhá osoba pak jedná podle tìchto motivù a charakteristik vùèi
první osobì, take pùvodní projekce se staly sebenaplòujícím proroctvím.
4 0 The deviance-amplification model appears to be supported by the development of
Scientology and the reaction to it within the wider society. Initial deviation by this
movement led to hostile societal reaction which in turn led the movement to adopt
strategies of defence towards, and attack upon, its detractors, construed in turn by the
press and by agents of social control as confirmation for their initial diagnosis. A set of
generalized beliefs and a stereotypic characterization of the movement were formulated
and disseminated by the mass media and moral crusaders, leading to a panic reaction
issuing in changes in the law. - Tamté, str. 223.
4 1 Jak je zmínìno jetì i níe, roku 1973 zahájilo scientologické hnutí operaci Snìhurka
(Snow White) s cílem proniknout do amerických federálních úøadù a zajistit materiály,
které by vedly ke stíhání pøedstavitelù hnutí. Roku 1976 byla operace odhalena a roku
1979 bylo 11 pachatelù odsouzeno; nejvyím trestem bylo vìzení v délce a esti let.
4 2 ANTHONY, Dick, ROBBINS, Thomas, BARRIE-ANTHONY, Steven, Cult and Anticult
Totalism: Reciprocal Escalation and Violence, in: KAPLAN, Jeffrey (ed.), Millennial
Violence. Past, Present, Future, Frank Cass Publishers 2002, str. 211-239.
4 3 Zesilování deviace autoøi pojímají jako process which entails a model of spiraling
escalation between a deviant religious or cultural minority and alarmed public authorities.
Both parties become enmeshed in mutual interpretive feedback loops which mediate
concurrent increases in both sectarian alienation and official control. Neither party may
thus be exclusively responsible for a culminating violent catastrophe. - Tamté, str.
238, pozn. 64.
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Cenné na této studii je také to, e ukazuje, jak dualistickému mylení44
mohou podlehnout nejen nová náboenská hnutí, ale i jejich oponenti a ve
vzájemném zápase vystupòují napìtí a k násilí.
Kromì zesilování deviace obsahuje Wallisùv model i monost jejího
postupného oslabování. Wallis napsal, e zesilování deviace není deterministický proces. Zesilování a oslabování deviace je strategií, kterou vùdci
hnutí pøijímají jako zpùsob, jak zvládat nepøátelské prostøedí.45 Pozitivní
úloha dialogu s novými náboenskými hnutími je ve svìtle modelu zesilování a oslabování deviace zøejmá: dialog mùe slouit jako nástroj, který
zastavuje nebo alespoò oslabuje spirálu deviace.
Partneøi v dialogu s novými náboenskými hnutími mohou tìmto hnutím poskytovat dùleitou zpìtnou vazbu. Právì nedostatek zpìtné vazby
spatøoval americký psychiatr Marc Galanter jako pøíèinu násilné eskalace
napìtí mezi novými náboenskými hnutími a okolní spoleèností. V jeho
pojetí je nové náboenské hnutí malým spoleèenským systémem,46 který
svùj úkol nachází v pøípravì na budoucí cíl, k nìmu upíná své oèekávání.
Stejnì jako jiné spoleèenské systémy je jeho první funkcí transformace;
v jeho pøípadì transformace spoèívá v konverzi a socializaci novì pøíchozích. Druhou funkcí systému je monitorování, tedy sledování, regulace
a koordinace jednotlivých jeho èástí. Tøetí funkce spoèívá ve zpìtné vazbì,
která systému umoòuje rozpoznat, jak efektivnì je naplòována jeho transformaèní funkce. A koneènì ètvrtou funkcí je kontrola hranic systému,
které ho chrání pøed vnìjími hrozbami. Podle Galantera je vìtina násilných událostí, spojených s novými náboenskými hnutími, zpùsobena eskalací napìtí na jejich hranicích. To se zvýí, pokud se hnutí soustøedí na
4 4 Dualistické mylení nebo té modelový dualismus (angl. exemplary dualism) ostøe
rozliuje mezi dobrým a zlým a orientuje se podle jednoznaèných vzorù (modelù).
Nacházíme ho u lidí, kteøí podléhají touze po bezrozporném a jednoznaèném obrazu
svìta. Shrnutí diskuse o dualismu a odkazy na literaturu: McGUIRE, Meredith B., Religion.
The Social Context. Wadsworth Publishing Company, 1997, str. 38-42.
4 5 It should be stressed, however, that amplification is not a deterministic process. Devianceamplification and de-amplification were the results of strategies adopted and implemented
by the movements leaders, as a means of coping with a hostile environment. - WALLIS,
R., The Road to Total Freedom... str. 224.
4 6 GALANTER, Marc, Cults. Faith, Healing, and Coersion, Oxford University Press
1999, str. 92-109. Model vzniku násilné situace obsahovalo ji vydání z roku 1989.
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sebe a pøesune dùraz z transformativní funkce na funkci monitorovací.
Tím se sníí monost pozitivní zpìtné vazby, kterou v náboenském hnutí
tvoøí pøedevím úspìnì konvertovaní lidé. Pokud je zároveò omezena
i negativní zpìtná vazba, kterou hnutí zpùsobují jeho kritici a odpadlíci,
dostává se hnutí do izolace, která sice krátkodobì mùe odvrátit pokles
pochybností, oddanosti a i jiná nebezpeèí, z dlouhodobého hlediska ale
systému znemoòuje seberegulaci. Pokud v takovéto vyhrocené situaci
jsou porueny hranice systému, mùe se celý zhroutit.47 Podle naeho
názoru mùe rozvinutý dialog pozitivní i negativní zpìtnou vazbu alespoò
èásteènì nahradit a pøispìt k úspìné seberegulaci systému nového náboenského hnutí, a tím i pomoci zabránit zhroucení tohoto systému. Zhroucení mùe mít i násilné dùsledky.
Americký religionista David G. Bromley48 navrhl rozliit ètyøi stupnì
konfliktního vztahu nového náboenského hnutí a spoleènosti, v ní pùsobí.
Na kadém stupni mají obì strany k dispozici øadu nástrojù, jak vztah na
tom kterém stupni rozvíjet. Záleí na tom, jaký typ odpovìdi na pociované
ohroení jednotlivé strany zvolí. Bromley navrhuje rozliit tøi takové typy
odpovìdí.49 (1) Soutìivé odpovìdi vytváøejí mezi stranami spojení, která
napomáhají prohlubování konfliktu. Tento bojovný, soutìivý postoj mùe
nabýt øady podob od symbolických gest a póz pøes polemiky a k násilnému
zápasu. (2) Pøizpùsobivé odpovìdi tvoøí spojení, která napomáhají dohodì
a koordinaci zájmù. Spoleèenské prostøedí se mùe promìnit ve smìru
vìtí inkluzivity a tolerance, anebo alespoò ignorovat sporné praktiky,
nové náboenské hnutí mùe na druhé stranì navazovat pøátelské styky
se zavedenými institucemi a upravovat ivotní styl svých pøísluníkù tak,
aby více vyhovoval konvenèním pøedstavám. (3) Ústupové odpovìdi vedou
k oddìlení vazeb mezi stranami v konfliktu. Nová náboenská hnutí se
mohou stáhnout jak fyzicky, tak sociálnì prostøednictvím emigrace nebo
izolace, udrovatelé spoleèenského øádu na druhé stranì mohou hnutí
ignorovat.

4 7 Tamté, str. 103.
4 8 BROMLEY, David G., Dramatic Denouements, in: BROMLEY, D. G., MELTON, J. G.
(eds.), Cults... str. 11-41.
4 9 Bromley tyto alternativy odpovìdí nazval contestive, accommodative a retreatist.
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Tyto tøi vzorce odpovìdí jsou dostupné na kadém z dále zmínìných
ètyø stupòù.50 První stupeò, latentní napìtí, je ve vztahu mezi novými
náboenskými hnutími a zavedeným spoleèenským poøádkem obsaeno
vdy a vyplývá z protestního postoje na jedné stranì a z vìdomí ohroení
spoleèenské stability na druhé stranì. Jak je zdùraznìno výe, protestní
postoj pøitom patøí mezi základní charakteristiky nového náboenského
hnutí. Pøechod od latentního napìtí ke druhému stupni, vznikajícímu konfliktu, je podle Bromleyho zpùsoben nìkolika faktory. Hlavním mezi
tìmito faktory je poèet hnutí, která se bìhem tého období mobilizují,
jejich strategie rozvoje, dostupnost potenciálních konvertitù ke hnutí
v urèitých èástech spoleènosti, potenciál opozice, která vznikla v dùsledku
vzniku skupin, a zranitelnost spoleèenského poøádku bìhem tohoto období
krize.51 Vznikající konflikt je charakterizován diskusemi a polemikami.
I tento stupeò je v podstatì bìný.52
Tøetí stupeò v konfliktním vztahu mezi novým náboenským hnutím
a spoleèností, která ho obklopuje, nazval Bromley zostøeným konfliktem.
V tomto stupni napìtí pøijala mnohá nejvíce známá nová náboenská hnutí
variantu pøizpùsobivých odpovìdí na spoleèenské tlaky. Projevily se oputìním praktik, které veøejnost vnímala jako nejvíce problematické, a úpravou ivotního stylu do podoby pøijatelné pro vìtinovou spoleènost. Napøíklad mladí konvertité do Církve sjednocení opoutìli svùj koèovný zpùsob
ivota a postupnì zakotvili v konvenèních manelstvích a zamìstnáních,
hnutí Hare Krina se vyrovnalo s tìmi svými pøísluníky, kteøí se dopoutìli
trestných èinù, zamezilo zneuívání dìtí v gurukulách, otevøelo se indickým
sympatizantùm a ve vìtí míøe dovolilo svým stoupencùm vstupovat do
manelství a ít mimo komunity, hnutí Rodina odvolalo své nejvíce radikální
5 0 Bromley tyto stupnì pojmenoval latent tention, nascent conflict, intensified
conflict a dramatic denouement.
5 1 Chief among these factors were the number of movements mobilizing during the same
period, the development strategies they adopted, the availability of potential converts
to the movements in certain social locations, the potential for opposition that was
created by the appearance of the groups, and the vulnerability of the social order to
challenge during this crisis period. - Tamté, str. 16-17.
5 2 Za stupeò vznikajícího konfliktu bychom mohli povaovat konfrontace nových náboenských hnutí a státu, které jmenuje Stuart A. Wright a které jsou pøipomenuty výe
v této èásti studie.
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zásady sexuálních vztahù apod. Nìkterá hnutí - napø. scientologické - si
ovem ponechalo soutìivou variantu odpovìdí a jejich konflikt se dále
zostøoval, napø. a k ilegální operaci Snìhurka, kvùli ní byli - jak je zmínìno
výe - vysoce postavení scientologové potrestáni pokutami a vìzením.
V pøípadì scientologického hnutí k soutìivým odpovìdím pøispìl i nekompromisní postoj amerického daòového úøadu, který trval a do usmíøení
roku 1993.
V prostøedí zostøeného konfliktu mùe dojít k dramatickému rozuzlení,
tedy ètvrtému a nejvyímu stupni v konfliktním vztahu nového náboenského hnutí a spoleènosti. Stanoviska obou stran se v zostøeném konfliktu
mohou nadále polarizovat. Pøíèiny destabilizace vztahu mezi stranami
konfliktu vidí Bromley v pøechodu do utajovaného reimu, v centralizaci
øízení (napø. v násilných skupinách rozhodl o násilí èasto jednotlivec nebo
úzký kruh kolem nìho), fragmentalizaci, zpùsobené spory a odpadnutími,
nebo ve vylouèení tøetích stran, jejich prostøednictvím by pøípadnì mohl
být zostøený konflikt oslaben. Pokud se mezi jednotlivými stranami zhroutí
komunikace a porozumìní, nebezpeèí násilí vzrùstá.
Eskalace konfliktu do dramatického rozuzlení vyluèuje pøizpùsobivý
typ odpovìdí, zaloený na komunikaci a snaze porozumìt. Ústupové
a soutìivé odpovìdi nabývají svých extrémních podob. Bromley tyto
polohy nazývá exodus a bitva. V typu exodus nastává organizované
kolektivní staení ze spoleèenského øádu, vùèi nìmu nové náboenské
hnutí protestuje. Z jeho hlediska se nejedná o poráku, ale spíe o výraz
mravní pøevahy, definitivní zavrení stávajícího spoleèenského øádu a
rozhodná separace od nìj. Pøi eskalaci konfliktu do typu bitva pøevládlo
na obou stranách pøesvìdèení, e konflikt mùe být vyøeen jen silou a e
spoleèná existence obou stran konfliktu ve stejném prostoru není moná.
V obou typech je dramatické rozuzlení ospravedlòováno poukazem na
transcendentnì zakotvené hodnoty, napø. na hodnotu poslunosti èi vìrnosti náboenskému cíli (jen je nejzazím zájmem), anebo na hodnotu
práva, spravedlnosti, dodrování zákonù apod. Transcendentní rozmìr
èiní situaci neøeitelnou v lidských podmínkách a zavdává dùvod k muèednictví.
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Preventivní úloha dialogu vysvítá z tohoto modelu zøetelnì: je jí posílit
na stupni latentního napìtí a na stupni vznikajícího konfliktu takové mechanismy v novém náboenském hnutí, které by toto hnutí motivovaly
k pøizpùsobivým odpovìdím pøi pøípadném pøechodu do stupnì zostøeného
konfliktu. V této preventivní úloze se ostatnì dialog s novými náboenskými hnutími stýká s dialogem mezi etablovanými náboenskými institucemi.
Nástrojem vìdomé, reflektované facilitace procesu denominalizace
nových náboenských hnutí mùe být Smithova koncepce imaginativního
vcítìní,53 která vyplývá z prostého faktu, e jiní lidé jsou ve skuteènosti
lidskými bytostmi jako my sami.54 Èlovìku mùeme porozumìt, ale nikoliv jenom tím, e víme, co dìlá, ale také co nedìlá, o èem sní, e udìlá,
a co se bojí udìlat; co dìlá s jásáním, s váháním, s pocitem viny nebo
nudy. Èinu nelze porozumìt, pokud nerozpoznáváme, s jakou odvahou
byl vykonán, s jak rutinní praxí, s jakou poctivostí nebo obojakostí, v dùsledku jaké volby.55 Toto rozpoznání a pochopení vyaduje schopnost interpretace, imaginace, vhledu, citlivého vnímání, lidského vciování, pokory
a celé øady vlastností - lidských vlastností. V podstatì to vyaduje, aby
pozorovatel byl sám lidskou osobou a aby skuteènì tak plnì lidský, jak
jen mùe být.56 Empatické porozumìní se spolu se znalostí charakteru
nových náboenských hnutí a zákonitostí jejich vývoje uplatní pøi dialogu
s tìmito hnutími a tento dialog mùe v nároèném procesu jejich denominalizace pomoci.
5 3 SMITH, W. C., The Meaning and End of Religion... str. 188. Více: VOJTÍEK, Z.:
Podnìty W. C. Smithe pro praxi mezináboenského dialogu, in: FLOSS. K., HOEK, P.,
TAMPACH, I. O., VOJTÍEK, Z.: Mezináboenský dialog se zøetelem k tzv. abrahámovským náboenstvím, Spoleènost pro studium sekt a nových náboenských smìrù v nakladatelství Dingir, Praha 2007, str. 51-53; viz té HOEK, P., Wilfred Cantwell Smith...
v tomto svazku.
5 4 SMITH, W. C., Towards a World Theology... str. 65, srov. té str. 68.
5 5 To understand man (...) it is necessary to know not only what man does (...) but also
what he refrains from doing, what he fears to do; what he does with exultation, hesitation,
guilt or boredom. An action is not understood unless one discerns what courage went into
it, what routine, what integrity or duplicity, what choice. - Tamté, str. 64-65.
5 6 To apprehend (...) requires interpretation, imagination, insight, perceptivity, human
sympathy,, humility, and a whole series of qualities - human qualities. It requires, fundamentally, that the student be himself or herself a human person; and indeed as fully
human as may be. - Tamté, str. 68.
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V.
Specifika dialogu s novými náboenskými hnutími
Vstup do dialogu s novými náboenskými hnutími pøináí nìkteré specifické
otázky a také nároky na toho, kdo je v dialogu pøísluníkùm nových náboenských hnutí partnerem. Nìkterá z tìchto specifik vyjádøíme v následujících odstavcích a naznaèíme monosti øeení problémù s vyuitím impulsù
z díla Wilfreda Cantwella Smithe.
Zatímco v mezináboenském dialogu je tìko pøedstavitelná otázka,
zda spoleèenství, z nìho partner v dialogu pøichází, je autenticky náboenské, v pøípadì nových náboenských hnutí je tato pochybnost pochopitelná.
V západní sekulární spoleènosti je toti náboenství èasto povaováno za
triviální a v podstatì bezvýznamný jev57 a zvlátì média, která vyhovují
obecným sentimentùm, vyjadøují pochybnost, zda nová hnutí jsou zakládána ze skuteènì náboenských dùvodù. Je proto moné se setkat s názorem,
e náboenství je pouhou zástìrkou pro jiné aktivity, a takovým podezøením mùe být ovlivnìn i ten, kdo s pøísluníkem nového náboenského
hnutí hodlá vstoupit do dialogu. Obava, zda tímto èinem nevìdomky neposiluje a nepodporuje nepravou identitu skupiny, se mùe pak jevit jako
reálná.
Takové podezøení mùe posílit i sledování vztahové dynamiky uvnitø
nového náboenského hnutí a její povrchní výklad. V tìchto vztazích je
toti moné témìø na první pohled rozpoznat znaènou mocenskou pøevahu
na stranì nepoèetného vedení, èasto zúeného na osobu jednoho zakladatele a vùdce, jemu je pøisouzeno charisma.58 Díky charismatu je tato

5 7 Více viz CARTER, Stephen L., The Culture of Disbelief. How American Law and Politics
Trivialize Religious Devotion, Anchor Books 1993.
5 8 Podle Maxe Webera se pojem charisma týká jisté kvality osobnosti jedince. Díky
této kvalitì je jedinec oddìlen od bìných lidí. Tito lidé s ním zacházejí jako s tím, kdo
je vybaven nadpøirozenými, nadlidskými nebo alespoò zvlátì výjimeènými silami èi
kvalitami. Tyto kvality nejsou dostupné bìným lidem, ale je jim pøisuzován boský
pùvod nebo jsou chápány jako pøíkladné. Na jejich základì se s dotyèným jednotlivcem
jedná jako s vùdcem. - WEBER, Max, The Theory of Social and Economic Organization,
Free Press 1947, str. 358-359. Více o charismatické autoritì v kapitole Charisma
v èeském výbìru z Weberových spisù: WEBER, Max, Autorita, etika a spoleènost.
Pohled sociologa do dìjin, Mladá fronta 1997, str. 132-162.
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osoba vybavena znaènou autoritou a slouí tìm, kdo tuto autoritu pøijímají,
jako ideál, take se ve prospìch tohoto ideálu zøíkají tìch vlastních vzorcù
mylení a chování, které by se s tímto ideálem ocitaly v rozporu. Existence
charismatické autority, mocenská polarita mezi charismatizovaným vùdcem a charismatizujícími následovníky ani potlaèení individuálních projevù,
doprovázené vplynutím do silnì konformního náboenského prostøedí,
ovem nejsou nièím mimoøádným. Naopak - v pøípadì novì vznikajících
(pøedevím náboenských, ale napø. i politických hnutí) se existence charismatické autority jeví jako nutná podmínka pro zachování spoleèenství
pøedtím, ne bude natolik etablováno, aby byla schopno nahradit charismatickou autoritu autoritou byrokratickou èi tradièní, a ne bude schopno
zavést demokratické prvky do svých rozhodovacích mechanismù.
Souèasné západní spoleènosti ovem fenomén charismatické autority
pøíli nechápou a charismatizované osobnosti podezírají ze zitných motivù
a ze sledování cílù, které leí mimo náboenský obzor. Mimo své vlastní
skupiny, výstinì napsal americký sociolog Lorne Dawson, postrádají
vùdcové nových náboenství na souèasném Západì spoleèenskou podporu, která tradiènì existovala pro dávné proroky a která dosud pro charismatické vùdce existuje v ménì rozvinutých zemích. V dùsledku toho, pokraèuje Dawson, je na Západì charisma nyní èasto asociováno jenom
s tak triviálními fenomény, jako jsou idoly rocku nebo filmové hvìzdy.59
V této situaci mohou být znepokojivé rysy nìkterých charismatizovaných
vùdcù nových náboenských hnutí (grandiozita, paranoia, zneuívání moci,
nezvládnutý vztah k majetku apod.) snadnìji pochopeny jako kompenzace
za výsmìch a jiné podoby marginalizace, s nimi se mimo své spoleèenství
v souèasné post-charismatické spoleènosti tito vùdcové setkávají. Tyto
znepokojivé rysy ovem tím více utvrzují okolní spoleènost o tom, e charismatická autorita je nìèím podezøelým, co má patrnì pouze krýt nenáboenské zájmy jejích nositelù. Nedorozumìní tak spíe nadále vzrùstá.
5 9 Outside their own groups, leaders of new religions in the contemporary West lack the
conditions of social support that have traditionally existed for the prophets of old or
that continue to exist for charismatic leaders in less developed countries (...) By default,
charisma is now often associated only with such trivial phenomena as rock idols and
movie stars. - DAWSON, Lorne L., Comprehending Cults. The Sociology of New
Religious Movements, Oxford University Press 1998, str. 141.
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Èelit mu mùe pomoci - aspoò v pøípadì partnerù nových náboenských
hnutí v dialogu - kromì racionálního vysvìtlení i koncepce víry (faith)
Wilfreda Cantwella Smithe. Víra je podle Smithe globální lidskou kvalitou,60 popsatelnou pøedevím jako nasazení, oddanost èi závazek tomu,
èemu èlovìk pøipisuje obecnou platnost.61 Je proto moné - dodáváme
my - ji pøedpokládat i u dialogického partnera, jen je pøísluníkem nového
náboenského hnutí. Není ovem moné (u nìj stejnì jako ani u kohokoli
jiného) vylouèit postranní a zitné motivy, ale a jsou náboenské a nenáboenské motivy smíchány (v nìm stejnì jako v komkoli jiném) v jakémkoli
pomìru, dùvìra, zaloená na vìdomí sdílené víry, náboenské motivy
kadopádnì posiluje. Jen okrajovì je tøeba pøipomenout to, co je v této
monografii podrobnìji popsáno na jiných místech, toti e tato sdílená
víra je odliná od náboenských pøesvìdèení (belief), je v dialogu zùstávají rozdílné.62
Trivializaci náboenství v západní spoleènosti si dobøe uvìdomoval
i Wilfred Cantwell Smith a pøipisoval ji sekularistické odpovìdi na hroznou
tøicetiletou válku.63 Názoru, e víra v jakékoli podobì je periferní, který
Smith povauje za falený a za pøíèinu odlidtìní spoleènosti,64 je moné
podle naeho názoru alespoò do urèité míry èelit tím, e i novì se objevující podoby víry budou brány vánì. Zlehèováním tìchto podob víry
a podezíravostí vùèi jejich autenticitì jsou zlehèeny vechny ostatní,
i tradièní podoby víry a je snazí vyslovit podezøení i nad nimi.
Podobnému podezøení jako nad autentickou náboenskostí nového
náboenského hnutí je moné podlehnout i v pøípadì autencity jednotlivého
jeho pøísluníka. Zatímco v mezináboenském dialogu nebývá náboenská
identita partnera zpochybòována, ve styku s pøísluníkem nového náboenského hnutí se nìkdy vyskytne otázka, zda je moné ho povaovat
60 SMITH, W. C., Towards a World Theology... str. 171. Podrobnìji èást nazvaná Faith as
generically human 7. kapitoly knihy SMITH, Wilfred Cantwell, Faith and Belief: The
Difference Between Them, Oneworld Publications 1998, str. 129-142 (první vydání:
Princeton University Press, 1979) i jinde.
61 Více: HOEK, P., Wilfred Cantwell Smith... v tomto svazku.
6 2 Podrobnìji je tato koncepce diskutována ve vech èástech této publikace, nejvíce v:
FLOSS, Karel, Víra a náboenské vyznání u Wilfreda Cantwella Smithe, v tomto svazku.
63 SMITH, W. C., Faith and Belief... str. 139.
64 Tamté.
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napø. za skuteèného køesana, kdy mu jeho protestní vymezení vùèi
církvi zabraòuje pøijmout základní prvky køesanské víry, nebo zda je
moné ho povaovat napø. za skuteèného hinduistu, kdy - podle nìèího
názoru - nemístnì zjednoduuje a západním pomìrùm pøizpùsobuje obtínou
duchovní cestu, ji indická tradice po staletí precizovala.
V této situaci mùe pomoci nahrazení urèitého konceptualního okna
do svìta65 jiným ve smyslu, jak to navrhoval W. C. Smith:66 namísto
otázky po substantivním urèení (Je to skuteèný køesan, resp. skuteèný
hinduista?) je moné formulovat otázku pomocí adjektiva: Je mùj partner
v dialogu skuteènì køesanský, resp. skuteènì hinduistický? Je køesanský, resp. hinduistický v tom smyslu, e se pokouí uchopit køesanskou,
resp. hinduistickou tradici tak, jak to v tomto èase a na tomto místì povauje za nejvíce relevantní, a skuteènì ji ít? Na takové otázky lze snáze
odpovìdìt kladnì, co osvobozuje k dialogu. A dokonce je moné imaginativním vcítìním rozpoznat, e parter v dialogu touí být nikoli ménì, ale
více køesanský, resp. nikoli ménì, ale více, autentiètìji, relevantnìji hinduistický. Takto adjektivnì pochopený partner v dialogu mùe být brán
ve svém usilování vánì, mùe být plnì respektován a ocenìn.
Toti zatímco - jak napsal Smith - substantiva nás oddìlují,67 díky
adjektivùm mùeme pocítit blízkost. Náboenský ivot celého lidstva
má být správnì pochopen jen v adjektivních pojmech, nikoli substantivních.68 - Znát Boha, rozvíjel Smith tuto úvahu dále, je adjektivní kvalita

6 5 Touto metaforou navazujeme na známé Smithovo podobenství o oknech - konceptech,
jimi vnímáme svìt a je jsme zdìdili po pøedcích. - SMITH, W. C., The Meaning and
End of Religion... str. 193.
6 6 Odkazujeme zde pøedevím na kapitolu Christian - Noun, or Adjective? knihy SMITH,
Wilfred Cantwell, Questions of Religious Truth, Charles Scribners Sons 1967, str. 99123.
6 7 Ve vysvìtlujícím kontextu zní tento výrok takto: A man cannot be both a Christian
and a Muslim at the same time. The nouns keep us apart. On the other hand, it is not,
I suggest, as ridiculous or fanciful1 as might be supposed, to ask whether in the realm of
adjectives it may not be possible for a man to be both Christian and Muslim at the same
time. I for one can understand and countenance meanings for the terms in which not
only is this possible, but even in which one could say that to be truly Christian is ipso
facto to be truly muslim. - Tamté, str. 107.
6 8 The religious life of all mankind is to be rightly understood only in terms of adjectives,
not nouns. - Tamté, str. 112.
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naeho ivota jako osob.69 Jediná substantiva jsou Bùh a osoba,
vechno ostatní je adjektivní.70 A jetì: Substantivum je utìující, adjektivum vyadující. Substantivum je statické, adjektivum dynamické. Substantivum tvrdí, adjektivum ádá. Substantivum je lidské, adjektivum boské. 71
I kdy je nové náboenské hnutí pochopeno jako autenticky náboenské
a jeho jednotliví pøísluníci vnímáni jako autentiètí podílníci na své náboenské tradici, mùe se stát problémem role tohoto hnutí a jeho pøísluníkù
v rámci této tradice. Nové hnutí se mùe ocitnout v podezøení, e tradici
rozvrací, naruuje její jednotu, odvádí od její podstaty apod. Tento postoj
je èastý a pochopitelný nejen u tìch, kdo se pøimykají k nìkteré starí
a více propracované èásti tradice, ale dokonce i u akademikù, kteøí se
ocitají v pokuení hájit normativní podobu studovaného náboenství a zavrhovat jeho ité, od normy odchylné podoby.72 Inspirativní mùe být v této
situaci dùraz W. C. Smithe na dynamiènost kadé tradice, nebo je na
kadém místì a v kadém èase, ano i u kadého, kdo z ní èerpá a kdo ji
obohacuje, jiná.73 Smith nevidí uzavøený systém, ale tekoucí proud.74
Být tedy napø. køesanem neznamená být pøísluníkem nìjakého statického

6 9 Knowing God is an adjectival quality of our life as persons. - Tamté, str. 116.
7 0 The only nouns are God and person; all else is adjective. - Tamté, str. 117.
7 1 The noun is comforting, the adjective demanding. The noun is static, the adjective
dynamic. The noun asserts, the adjective pleads. The noun is human, the adjective
divine. - Tamté, str. 101.
7 2 Jako ilustrace mùe - podle naeho názoru - slouit napø. následující odstavec, který
napsala významná èeká indoloka: Ze skupiny jógických uèitelù, kteøí ili a pùsobili
v souladu s tradicí støedovìkých mniských øádù reformovaných v prùbìhu hinduistické
renesance, vyli i první pøedstavitelé nového typu guru, který je pro souèasnou etapu
nejcharakteristiètìjí. Tito uèitelé bývají oznaèováni rùznì. Nejèastìji jako tryskoví
guruové (angl. jet gurus), nebo pohodlnì usazeni v kabinách dálkových letù navtìvují
áramy a filiálky svých kol v mnoha zemích. Ctitelé pravé tradice je èasto nazývají
podvodníky, falenými proroky a przniteli hinduismu. Pøestoe nemùeme zcela pominout moný faktor øevnivosti vùèi ekonomicky úspìnìjím konkurentùm, je toto
hodnocení v mnoha pøípadech opodstatnìné. - VAVROUKOVÁ, Stanislava, Tradice
a moderní spoleènost, in: Náboenství a spoleènost v jiní a jihovýchodní Asii. Tradice
a souèasnost, Orientální ústav Akademie vìd ÈR 2005, str. 55.
7 3 Více viz kapitolu Religious Life as Participation in Process knihy SMITH, W. C.,
Towards a World Theology... str. 21-44.
7 4 Tamté, str. 30.
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útvaru, ale podílet se na vyvíjející se køesanské tradici.75 Úèastnit se
tohoto procesu, napsal dále Smith, znamená být ovlivnìn a ovlivòovat
èást - a u velkou nebo malou - celého vývoje.76 Pro úèastníka rozhovoru, na nìm se podílejí pøísluníci nových náboenských hnutí, mùe být
toto dynamické pojetí dvojnásob osvobodivé: ponechává prostor pro skuteènost, e dalí vývoj jeho tradice mùe být pøekvapivý a mùe jít tøeba
ve smìru dnes nového náboenského hnutí, a daruje mu svobodu být
ovlivnìn i ovlivòovat.
V této souvislosti je snad nutné úvést, e partneøi v dialogu, v nìm
na jedné stranì stojí pøísluníci nového náboenského hnutí, se více ne
pøi obvyklém mezináboenském dialogu mohou pocítit ohroení. Pøísluníci
etablovaných spoleèenství se mohou cítit ohroeni jako ti, jejich (spíe
touený ne skuteèný) monopol na pøístup k duchovním statkùm, které
jejich tradice poskytuje, je zpochybnìn. Pøísluníci nových hnutí zase
mohou s obavami vnímat mocenské postavení etablovaných spoleèenství,
která je mohou jetì více spoleèensky marginalizovat a vyuít svého vlivu
napø. - hovoøíme-li o èeských pomìrech - pøi utváøení vztahu státu k nim.77
Osvojení Smithova pøístupu, uvedeného v pøedchozím odstavci, situaci
uvolòuje a nastoluje atmosféru, v ní je právo na existenci nového náboenského spoleèenství v rámci duchovní tradice potvrzováno. Potvrzení
práva na veøejné pùsobení je ovem samozøejmostí.
VI.
Praxe dialogu: pravidelná pøekvapení
Jednou z forem dialogu s novými náboenskými hnutími jsou semináøe
Spoleènosti pro studium sekt a nových náboenských smìrù. Na semináø,
pøipravený a moderovaný èlenem nebo èleny Spoleènosti, vìtinou religio7 5 Smith zachází ovem jetì dál a rozpoznává prostupnost a vzájemné ovlivòování
náboenských tradic, take se kadý vìøící podílí na náboenské historii lidstva. - Tamté,
str. 42-44.
7 6 (...) to participate in a process means to be affected by, and to affect, a phase - wheather
great or small - of the total development. - Tamté, str. 28.
7 7 V øízení o registraci nových církví a náboenských spoleèností si Ministerstvo kultury
ÈR jako registrující orgán v nìkolika pøípadech vyádalo stanoviska ji registrovaných
subjektù.
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nistou, jsou jako hosté zváni lidé, kteøí se aktivnì úèastní souèasného
duchovního ivota, pøedevím pøedstavitelé èi pøísluníci nových náboenských hnutí. Úèelem semináøù je pøedevím navázání nebo prohloubení
osobních kontaktù, pøedstavení a poznání nového náboenského hnutí
tak, jak ho chápou sami jeho pøísluníci, rozhovor nad nejasnými nebo
citlivými otázkami, vytvoøení prostoru pro vzájemné ovlivnìní apod.
V následujících odstavcích se pokusíme o tìchto semináøích sdìlit to
podstatné.
Spoleènost pro studium sekt a nových náboenských smìrù je poøádá
od svého vzniku roku 1993, a to pro své èleny i pro veøejnost.78 V prvních
letech semináøe pravidelnì navtìvovalo více ne sto úèastníkù, pøiblinì
od zaèátku nového století poèet poklesl na 30-50 (výjimeènì více i ménì).
Mezi dlouholetými, pravidelnými návtìvníky jsou akademiètí religionisté,
duchovní, policistka nebo psychiatr, konfesnì se pøi nìkterých pøíleitostech deklarovali jako køesané, ateista, vainava (pøísluník hnutí Hare
Krna) apod. Pøíleitostnì pøicházejí i nìkteøí dalí pøísluníci nových náboenských hnutí. Vìtinu návtìvníkù ale tvoøí jednorázoví nebo nepravidelní
pøíchozí a studenti (nejèastìji patrnì religionistiky èi teologie). Úèast na
semináøi je zdarma, jen výjimeènì  v souvislosti s nutností uhradit cestovní
náklady hostùm  je zpoplatnìna.
Semináøe se doposud konaly na ètyøech místech v Praze: zpoèátku
v místnosti sboru Církve bratrské v Praze 1 (do roku 1996), delí období
pak v prostorách Pastoraèního støediska Arcibiskupství praského v Praze
6 (od roku 1996 do roku 2004), kratí dobu v aule Fakulty humanitních
studií Univerzity Karlovy v Praze 5 (od roku 2004 do roku 2006) a od
roku 2006 ve velké posluchárnì Evangelické teologické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze 1. Hosté - podle svých slov - vnímají tato prostøedí jako
náboenská, spojená s církevní institucí (na prvních dvou místech; prostor
Pastoraèního støediska slouí jako pøednákový sál i jako kostel), nebo
jako akademický prostor (na Fakultì humanitních studií). Prostøedí Evangelické teologické fakulty je pro nì - alespoò podle nìkterých vyjádøení jak náboenské, tak i akademické.
7 8 Oznámení o konání semináøù je vyvìováno na nástìnkách vysokých kol a distrubuováno
prostøednictvím elektronické nebo bìné poty zájemcùm.
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Na kadý semináø jsou vyhrazeny celkovì tøi hodiny. V první èásti se
host nebo hosté pøedstavují. Tato èást má trvat asi pùl hodiny, ale hostovi
èi hostùm je ponechána volnost tento èas nenaplnit nebo i mírnì pøekroèit.
Druhou - a poslední - èástí je moderovaný rozhovor mezi hostem (hosty)
a návtìvníky semináøe. Rozhovor má vìtinou formu otázek a odpovìdí.
Moderátor se pokouí udret rozhovor vdy u jednoho tématu (historie
spoleèenství, jeho nauka, jeho praxe apod.) a nepøipoutí projevy slovní
agrese. Návtìvníci, kteøí do rozhovoru vstupují, jsou vyzýváni, aby se
hostùm pøedstavili. Druhá èást je pøeruena pøestávkou, pøi ní návtìvníci
a hosté mohou vcházet do bezprostøedního kontaktu. Nìkteøí hosté pøi
semináøi prezentují publikace nebo filmy svého náboenského spoleèenství,
výjimeènì bývá prezentována náboenská praxe (amanské bubnování,
rùzné formy meditace apod.). Úèelem tìchto prezentací je nechat návtìvníky co nejvíce okusit z duchovního ivota spoleèenství. Semináø konèí
potleskem, který je výrazem podìkování hostovi (èi hostùm) za úèast
a také jeho èi jejich jedinou odmìnou.
Mezi hosty semináøù bývají - jak ji bylo øeèeno - v naprosté vìtinì
pøípadù pøísluníci (a nìkdy i vysocí pøedstavitelé) nových náboenských
hnutí. Nìkolik výjimek bylo dosud dvojího druhu: nìkteøí hosté patøili k ji
etablovaným, by ménì známým spoleèenstvím (napø. k liberálnímu judaismu nebo k církvi adventistù) a nìkteøí hosté nebyli pøísluníky náboenského spoleèenství, ale informovanými referenty o nich (napø. bývalý
èlen vedoucího sboru svìdkù Jehovových). Výjimeèný byl také semináø
s doc. Ivanem tampachem o mezináboenském dialogu 28. 4. 2005,
který mìl bilanèní a sebereflektující charakter. Celkový poèet hostù
a jimi pøedstavených náboenských hnutí dosáhl nìkolika desítek.79
7 9 V následujícím neúplném výètu (údaje o semináøích zvlátì v jejich poèátcích chybìjí)
jsou uvedeni hosté semináøù, spoleèenství, z nich pøicházejí, nebo téma, o nìm referovali,
a datum semináøe: E. Hauserová, Most ke svobodì, 23. 2. 1996; L. Válek, théravádový
buddhismus, 19. 4. 1996; Artur Zatloukal, hnutí Grálu, 27. 9. 1996; S. Sayedi, souèasný
Islám, 24. 10. 1997; M. Rybárová, Køesanská vìda, 5. 12. 1997; Ondøej Kadlec
a Vítìzslav Kohút, Svìdkové Jehovovi, 6. 2. 1998; Alena Citterbergerová, Transcendentální meditace, 5. 6. 1998; Kundalí dás, hnutí Hare Krina, 27. 7. 1998; I. Benda,
kontaktéøi s vesmírnými lidmi, 25. 9. 1998; J. Procházková, Jóga v denním ivotì,
22. 1. 1999; Z. Pilná, kineziologie, 5. 3. 1999; L. Chráanská, holotropní dýchání,
23. 4. 1999; Varnaram dás, V. Kafka, ivot v komunitách (hnutí Hare Krna a imanuelité),
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Po tomto pøedstavení semináøù zmíníme nìkolik zkueností. Pøedevím
- dosud velmi málo nových náboenských hnutí (snad pouze dvì80 ) úèast
na semináøi odmítlo. Pøi pozváních ponìkud odrazuje slovo sekta v názvu
zvoucího obèanského sdruení, ale nejistota ohlednì toho, zda hosté
nebudou v pozici odsouzených sektáøù, bývá snadno rozptýlena. Velmi
pozitivnì je pøijímána monost prezentace (by pøed malým publikem),
monost vystoupit na pùdì etablované instituce (v poslední dobì na univerzitní pùdì), délka semináøe, která dává nadìji na hlubí pochopení, apod.
Asi v polovinì pozvání je ji pøi prvním kontaktu deklarována ochota
k rozhovoru a pøijetí zpìtné vazby.
18. 6. 1999; T. Cenková, reinkarnaèní trapie, 24. 9. 1999; R. Slowioczek, Praské
spoleèenství Kristovo, 14. 1. 2000; H. Tesárková, I. Volfová, Církev Jeíe Krista
Svatých posledních dnù, 2001; S. Baxley, A. Dilles, R. Hoïánko, uèednické hnutí, 12. 1.
2001; J. Mlèák, N. Baran, Sahada jóga, 23. 2. 2001; S. Wittmannová, liberální judaismus,
6. 4. 2001; J. Zdráhal, minulost a souèasnost církve Slovo ivota, 25. 5. 2001;
R. Procházka, souèasná podoba náboenství Keltù, 21. 9. 2001; V. Weberová, hnutí Falun-kung, 26. 10. 2001; I. Milota, Eckankar, 11. 1. 2002; J. tefek, souèasné hnutí
Grálu, 1. 2. 2002; S. Silverman-Birnstielová, Bhagván Radní a jeho komunita, 12. 4.
2002; R. Virt, Buddhismus Diamantové cesty, 17. 5. 2002; M. Eben, rosikruciáni v øádu
A. M. O. R. C., 20. 9. 2002; R. Hofberg, souèasný judaismus, 18. 10. 2002; B. Jetelina,
adventismus dnes, 29. 11. 2002; D. Drápal, Køesanská spoleèenství dnes, 17. 1. 2003;
I. Smolka, nae waldorfské kolství, 27. 2. 2003; M. Èapek, energie reiki, 21. 3. 2003;
A. Valér, hnutí Haré Krina, 25. 4. 2003; L. Pospíilová, øeholní spoleèenství dnes, 5. 6.
2003; M. Kallus, køesanský sionismus, 25. 9. 2003; P. Samojský, èeské unitáøství,
27. 11. 2003; J. Achrer, WICCA a novopohanství, 29. 1. 2004; T. Fitt, minulost
a souèasnost kvakerù, 26. 2. 2004; Manis Barash, judaismus u nás dnes, 4. 11. 2004;
K. Hamtilová, Souèasný èeský amanismus, 9. 12. 2004; A. Jarkovský, psychospirituální
krize, 6. 1. 2005; M. Tomá, odkaz mystikù Eduarda a Míly Tomáových, 24. 2. 2005;
P. Kalaè, èeský hermetismus posledního století, 17. 3. 2005; I. O. tampach,
mezináboenský dialog dnes, 26. 4. 2005; V. Sunová, hnutí Fa-lun-kung, 28. 4. 2005;
J. Voráèek, Scientologická církev, 13. 10. 2005; M. Potmìilová, P. Dostál, Humanitys
Team, 3. 11. 2005; O. Kadlec, E. Sobièka, svìdkové Jehovovi dnes, 1. 12. 2005; J. ilar,
holotropní dýchání, 2. 3. 2006; P. Klepáè, Novoapotolská církev dnes, 6. 4. 2006;
M. Dvoøák, èeská mystièka Boena Cibulková, 11. 5. 2006; J. Koldovský, V. Hrùová,
buddhismus koly Kwan Um, 12. 10. 2006; P. Brndiar, L. Hejtmánek, satanismus, 9. 11.
2006; K. Kantarová, V. Sáòka, M. Hassan Al -Ráwi, èeská muslimská komunita, 7. 12.
2006; Roman Hadáèek a dalí, Sahada jóga, 8. 3. 2007; M. Semín, M. Èejka, øímskokatolický tradicionalismus, 31. 5. 2007; R. V. Franz, o náboenské spoleènosti Svìdkù
Jehovových, 11. 10. 2007; Z. ubrtová, o mystikovi Kvìtoslavu Minaøíkovi, 15. 11.
2007; P. Turnovský, o humanistické astrologii, 6. 12. 2007; E. Schart a P. Maruinec,
kvakeøi, 6. 2. 2008; F. Pikard, Univerzalia, 10. 4. 2008; A. Flek, historie církve Voda
ivota, 15. 5. 2008; L. Kaòok, rastafariáni, 23. 10. 2008.
8 0 Nová Akropolis a hnutí rí Èinmoje.
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Pøi samotném semináøi èasto spontánnì zazní osobní pøíbìh nebo pøíbìhy hostù. Je to pøíleitost rozpoznat v hostu (a v partnerovi v dialogu)
víru v tom smyslu, jak tomuto pojmu rozumí Smith, a oddìlit tuto sdílenou
kvalitu od pøesvìdèení, která beze zbytku sdílena vìtinou nejsou. V otázkách a odpovìdích (nejsou pøedem pøipravovány ani moderátorem upravovány) bývá patrná pøedevím snaha porozumìt, která se projevuje napø.
i v ádostech o blií vysvìtlení odpovìdí. Naprosto výjimeèný je na stranì
návtìvníkù semináøe pokus o slovní výpad. Na stranì hostù je obvyklý
protestní postoj, který se nejèastìji projeví vymezováním vùèi vìtinovému
náboenství (hlavnì proti jeho institucím a naukám) tak, jak mu tito hosté
porozumìli. Tyto nìkdy a ponìkud nepøátelské postoje se jen výjimeènì
setkávají s odporem, nebo poøadatelé semináøe ani návtìvníci se necítí
být reprezentanty ádné náboenské instituce ani apologety ádné nauky.
Protestní postoj hostù bývá nìkdy tlumen, ale a v osobních rozhovorech
o pøestávce semináøe nebo po jeho skonèení.
Výsledek semináøe pravidelnì bývá moné shrnout slovem pøekvapení. Návtìvníci bývají pøekvapeni tím, e semináø jim umonil jiné ne
dosavadní vnímání hostù a jejich hnutí. Nového pochopení, které je nìkdy
moné nazvat i aha-efektem, se ovem obvykle dostává i hostùm, a to
jednak o souvislostech a rozmìrech jejich vlastní duchovní tradice, nad
nimi se zamysleli a díky semináøi, jednak o monostech dialogu s tìmi,
kdo jejich náboenská pøesvìdèení nesdílejí. Namísto oèekávané konfrontace se toti obvykle setkávají s empatickým pøijetím. Návrhy na pokraèování semináøe nebo na rozvíjení kontaktù v jiné podobì nejsou u hostù ani
návtìvníkù výjimeèné. Semináø se tak mnohokrát stal podnìtem pro
rozvíjení vztahù mezi pøísluníky rùzných duchovních tradic. To dává nadìji,
e by mohl poskytnout i urèité nástroje pro zmírnìní pøípadného spoleèenského napìtí, je by mohlo v budoucnosti nastat.
Význam tìchto semináøù pochopitelnì není moné pøeceòovat, nebo
se týkají jen nepatrného poètu lidí. Dokládají ale - podle naeho mínìní
jasnì, - e dialog s novými náboenskými hnutími je moný, pomìrnì
snadný a uiteèný pro vechny zúèastnìné. Je tøeba zdùraznit, e dobrá
zkuenost s dialogickým vystoupením se týká snad vech hostù, e také
návtìvníci, kteøí neprocházejí ádným výbìrem ani instruktáí, se úèastní
dialogu obvykle velmi kultivovanì a e snaha o vcítivé porozumìní, které
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W. C. Smith povaoval dokonce za religionistickou metodu, je pro nì
obvykle docela pøirozené.
Závìr:
Dialog jako hovor o nás
Hovoøit o nových náboenských hnutích nemá smysl bez hovoru o spoleènosti, která je obklopuje. Jenom vùèi této spoleènosti jsou tato spoleèenství
nová, jen vùèi ní protestují a uprostøed ní postupnì získávají respekt
a stabilní postavení. ádný hovor o nových náboenských hnutích tedy
není jen hovorem o nich, ale je zároveò hovorem i o nás, pøíslunících
vìtinové spoleènosti a v ní etablovaných náboenských nebo akademických institucí. Dialog s novými náboenskými hnutími tak má moná blíe
k jednomu z ideálù Wilfreda Cantwella Smithe ne bìný mezináboenský
dialog. Tento ideál Smith vyjádøil ve známé stupnici: nejdøíve my
hovoøíme o nich; dalí stupeò je dialog, kde my hovoøíme k vám.
Pokud si vzájemnì nasloucháme, mùe se stát, e my mluvíme s vámi;
vrcholem procesu pak je, kdy my vichni mluvíme jeden s druhým
o nás.81 Dialog s novými náboenskými hnutími dáva monost tohoto
vrcholu èas od èasu dosáhnout.

8 1 Tuto stupnici Smith pùvodnì vztáhl na religionistiku: The traditional form of Western
scholarship in the study of other [religious traditions] was that of an impersonal presentation of an it. The first great innovation in recent times has been the personalization
of the faiths observed, so that one finds a discussion of a they. Presently the observer
becomes personally involved, to that the situation is one of a we talking about
a they. The next step is a dialogue where we talk to you. If there is listening and
mutuality, this may become that we talk with you. The culmination of the process is
when we all are talking with each other about us. - SMITH, Wilfred Cantwell,
Comparative Religion - Whither and Why? in: ELIADE, Mircea, KITAGAWA, Joseph
M. (eds.), The History of Religions: Essays in Methodology, University of Chicago Press
1959, str. 34.

161

