Slovo, které je odborným pojmem i nadávkou

CO SE SLOVEM
SEKTA?
Zdenìk Vojtíek

Téma pojmu sekta se na stránkách Dingiru objevuje u po nìkolikáté. Je to pøirozené: diskuse na toto téma patøí k evergreenùm
sociologie náboenství i religionistiky a èasopis o souèasné náboenské scénì se mu nemùe vyhnout. Úvodní èlánek tohoto èísla
má ostatnì slovo sekty ve svém názvu.
Rádi bychom v tomto èlánku velmi zhutìnì sekta výraznì zesílila po listopadu roku
a zjednoduenì problematiku slova sekta 1978. Po hromadné sebevradì a vradì 913
shrnuli a pokusili se odvìkou debatu po- pøísluníkù náboenského hnutí Svatynì
sunout dál.
lidu a po mediálním ohlase této události
nabylo slovo sekta smyslu extrémního
V èem je problém
zneuívání a manipulace s jejími pøísluníky.
Pojem sekta je jedním ze základních pojmù
Mezi hodnotovì neutrálním pojmem
sociologie náboenství. Do oboru ho uvedl sekta v jazyce sociologù a religionistù
ji jeho zakladatel Max Weber (1864-1920) a tímté pojmem, který je mimo rámec odbora protiklad mezi církevní a sektáøskou ných diskusí silnì negativnì zatíen, dochází
orientací náboenské skupiny podrobnì ke konfliktu a ke zmatení. Jak uvedli ji výe
zpracoval jeho ák, nìmecký profesor teo- zmínìní Ivan tampach s Vítem Profantem3
logie a filozofie Ernst Troeltsch (1865-1923).1 a jak v podobném smyslu upozornil teolog
Po Troeltschovi se k otázce typù náboen- Ctirad V. Pospíil,4 tyto zmatky5 mohou mít
ských skupin podle jejich vztahu k vìti- velmi váné dùsledky pro kteroukoli nábonové spoleènosti vyjadøovala øada pøedních enskou skupinu. Odborné pøiøazení nìkteré
sociologù náboenství (pokud ne vichni) skupiny do sociologického typu sekta
a do souèasnosti. Diskuse o typologii, mùe toti v oèích veøejnosti znamenat její
která rozliuje rùzná postavení náboen- pokození a skandalizaci, naøèení z vymýských skupin v rámci spoleènosti (tzv. teorie vání mozkù apod.; v nìkterých pøípadech
církev-sekta), se bìhem let rozkoatìla do mohou být dùsledky takového oznaèení
plodného stromu.
dokonce i právní.
Mimo odborné diskuse má ovem pojem Monosti øeení
sekta výraznì nega- V zásadì je moné rozeznat dva pøístupy
tivní konotace a nabý- k problémovému pojmu sekta. Jedna skuvá a charakter nadáv- pina sociologù náboenství a religionistù
ky. Pro kadého navíc se pokouí nalézt co nejvhodnìjí definici
znamená nìco trochu pojmu sekta a pomocí této hodnotovì
jiného. Ivan tampach neutrální, popisné definice se distancovat
a Vít Profant2 na strán- od bìného, negativního pouívání tohoto
kách Dingiru pøed èa- pojmu. Ve svìtì je tato snaha bìná, u nás
sem nìkolik tìchto vý- se k tomuto øeení v první polovinì 90. let
znamù shrnuli: mezi pøiklánìli napø. Duan Luný6 nebo Ivan
køesany je slovo sek- tampach.7 K pøedchozí snaze o toto øeení
ta èasto negativním se ostatnì pøiznává i autor tìchto øádkù.8
oznaèením rùzných
Druhá skupina pak navrhuje tento pojem
køesansky nepravo- zcela opustit a nahradit ho nìkterým neutrálvìrných skupin, seku- ním pojmem.Proti pojmu sekta (angl. cult)
lární veøejnost spojuje tak vystupuje ze známých osobností napø.
sektu s tzv. vymývá- James Richardson,9 který dochází k závìru,
Pokud se u nás øekne sekta, vybaví se mnoha lidem svìdkové
Jehovovi. - O èem tato skuteènost vypovídá? O svìdcích
ním mozku apod. Ne- e vìdci by mìli opustit pojem sekta ve
Jehovových, anebo spíe o èeské spoleènosti?
gativnost oznaèení prospìch termínù, které nejsou zatíeny
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populárním negativním pouíváním. V anglicky mluvící oblasti tak byl navren napø.
pojem vznikající náboenství10 nebo charismatická skupina.11 Skuteènou nadìji na
iroké akceptování má ale pravdìpodobnì
jen náhradní termín nové náboenské hnutí.12 Pouívá ho ve své novìjí práci z roku
1997 Duan Luný.13 V citovaném èlánku
se k nìmu (a k alternativì nová religiozita)
pøiklonili i Ivan tampach a Vít Profant
a slovu sekta povaují za nejrozumnìjí
se
úplnì vyhnout.14
Na tomto místì je tøeba jetì pøipomenout, e slovo sekta dalí èást religionistù
a (zejména) psychologù náboenství ve
svìtì i u nás jako problémové nepociuje.
Pojem definují z hlediska sociální psychologie nejèastìji jako totalitní náboenskou
skupinu (u nás tak èiní napø. psychiatr
Prokop Reme15 ) nebo totalitním zpùsobem
organizovanou skupinu s pevnou ideologií
(psycholoka Marie Vágnerová16). Podobnì pracuje s pojmem sekta i teolog a religionista Tomá Novotný.17
Nevýhody øeení
Obáváme se, e kadé z tìchto øeení má
své podstatné nevýhody. Popisných definic pojmu sekta bylo za nìkolik desetiletí
diskusí nabídnuto mnoství, k alespoò rámcové shodì ale nevedly. Na stromì teorie
církev-sekta vytvoøily tìko proniknutelné
houtí a pojmový zmatek dále zvyují spíe,
ne by ho redukovaly. Tento pojmový zmatek je samozøejmì exportován i na veøejnost.
Problémem je podle naeho názoru
chybný pøedpoklad, e jazyk je moné
ovládnout a pøimìt ho, aby pracoval podle
pøání sociologù a religionistù. Slovo sekta
se ale kadému pokusu o ovládnutí brání prostì proto, e není pojmem deskriptivním
(jak bude pøipomenuto jetì níe), a ádným
popisem ho proto nelze plnì uchopit.
Podobným jazykovým inenýrstvím je
ovem také snaha odsunout slovo sekta
mimo vìdecký, a dokonce i mimo politicky
korektní slovník, jak to navrhují u nás
tampach a Profantem, Pospíil a snad i dalí.
I kdyby se to ale podaøilo, jazyková potøeba,
která byla doposud uspokojována slovem
sekta, tímto odsunem nezanikne. Èást
intelektuálù se sice bude v zájmu korektnosti pojmu sekta vyhýbat, naprostá vìtina mluvèích pojem ovem neopustí
(a i kdyby ano, pak si najde jiný, který bude
stejnì pejorativní). Kadopádnì bude konfúze pokraèovat a spíe vzrùstat.
Ani útìk pøed výe nastínìným problémem pomocí psychologické definice ale -
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obáváme se - nikam nevede. Jak definovat
totalitu? Která ideologie je pevná a co vlastnì vypovídá o skupinì, která ji sdílí? Otázek
nad psychologickými definicemi bývá více
ne odpovìdí.
Jetì jiná monost
Doufáme, e existuje jetì jiná monost, jak
s pojmem sekta naloit. Zakopaný pes
je v poznání, e slovo sekta není (jak u
bylo naznaèeno výe) pojmem deskriptivním, ale relaèním. Nepopisuje vlastnosti,
ale vyjadøuje vztah. Jak øíká nìmecký teolog
a znalec souèasných náboenství Reinhart
Hummel, sekta patøí mezi pojmy, které
definují vztah nynìjího vìtinového náboenství, popø. vìtinové kultury k odtìpené organizované meninì.18
Tato vztahovost je pro pojem sekta
základní; vechny charakteristiky, které se
tak koatì rozrùstají v deskriptivních definicích, jsou od tohoto vztahu pouze odvozené - nìkdy jsou pøíèinami, nìkdy dùsledky
negativního vztahu vìtiny k náboenské
skupinì. V minulosti se jednalo spíe
o vztah vìtinového náboenství k náboenským meninám, a proto byl pojem
sekta po staletí definován teologicky.
Dnes má na Západì tento negativní vztah
k nìkteré náboenské meninì sekularizovaná spoleènost - nikoli kvùli teologii, ale
tøeba kvùli onomu údajnému vymývání
mozkù. Ale a je spoleèenské prostøedí
jakékoli, jazykové vyjádøení vztahu k tomu,
co je povaováno za náboensky deviantní,
zùstává. Tímto vyjádøením je slovo sekta.
Sekta je tedy vyjádøením nikoli toho, co
je nebo jaká je nìjaká náboenská skupina,
ale jaký vztah k ní má vìtina dané spoleènosti. Nejèastìji, ale nikoli výhradnì, je
tímto negativním vztahem postieno nìjaké
nové náboenské hnutí. Zdaleka ne kadé
náboenské hnutí, které je ve spoleènosti
nové, je automaticky vnímáno jako sekta.
Pojem nové náboenské hnutí má tedy
smysl v sociologii a religionistice jako vyjádøení míry zaèlenìní náboenské skupiny do
spoleènosti. Pojem sekta ale pøirozenì
vyjadøuje nìco jiného: negativní vztah.
Je tedy lehce moné bez jakéhokoli
korektního násilí na jazyku uèinit dvojí:
1. V souladu s odborníky ve svìtì zaøadit
deskriptivní pojem nové náboenské hnutí do teorie církev-sekta, tedy do typologie náboenských skupin podle míry
jejich zaèlenìní do spoleènosti;
2. relaèní pojem sekta ponechat v sociologii náboenství a religionistice v jeho pøi-

rozeném smyslu - jako výraz negativního
vztahu vìtiny k náboenské meninì.
Takto uchopený pojem sekta má v sociologii náboenství, v psychologii náboenství i v religionistice bohatou budoucnost. Je toti tøeba ptát se a zkoumat, proè
má ta která spoleènost k té které meninì
negativní vztah: Má s ní patné zkuenosti?
Chce pøed ní varovat? Jaký má k tomuto
varování dùvod? Anebo nemá valný dùvod
a je jenom netolerantní a xenofobní? To jsou
otázky, které má smysl klást zvlá dnes,
kdy mají problémy náboenské tolerance
prioritu. Proto slovo sekta zajisté v religionistice zùstane a zùstane pravdìpodobnì
i na stránkách èasopisu Dingir.
n
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