Reflexe k 30. výroèí vrad a sebevrad v Jonestownu

LIDSKOU TVÁØ
SEBEVRAHÙM
Zdenìk Vojtíek

Smrt více ne devíti set amerických obèanù, pøísluníkù a odpùrcù nového náboenského hnutí Svatynì lidu, v listopadu
1978 v Guyanì byla natolik okující, e dodnes vyvolává mrazivý zájem a naléhavou potøebu tento èin vysvìtlit. Ve veøejnosti
na dlouhá léta zvítìzil názor, e vùdce hnutí byl psychopatickou osobností, která dala pøíkaz k vradám a sebevradám pod
vlivem drog a poté, co svým stoupencùm vymyl mozek. Tento názor, který vlastnì pøísluníkùm hnutí odnímá lidství (byli
programováni, jejich mozek byl vymyt apod.), pøetrvává
jako populární vysvìtlení a dodnes. Tento èlánek se øadí k tìm,
které se tomuto názoru snaí èelit a vrátit aktérùm události pøed
tøiceti lety lidskou tváø.
V èlánku nejdøíve ve velké struènosti pøipo- volného spoleèenství Køesanská církev
meneme události, které pøed 30 lety vyvr- (Uèedníci Kristovi).
Úspìch nového náboenského hnutí
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Pøi bohoslubách Jones trval na tom, aby
posluchaèstvo bylo rasovì smíené a aby sluby a získalo pøíznivce i na jiných
èernoi sedìli vpøedu. Tento dùraz nakonec místech. Poèet lidí zapojených do jeho
zpùsobil v církvi rozkol a vznik Jonesova aktivit dosáhl po nìkolika letech tisícù. Cenvlastního sboru - roku 1955 tak vznikla Cír- trem hnutí se roku 1972 stalo San Francisco.
Pro svoje ideály byl Jones schopen získev plného evangelia Svatynì lidu a roku
kat
vysoce motivované lidi, kteøí pro jeho
1960 se tento samostatný sbor stal souèástí

vìc pracovali nesobecky a neúnavnì. Jones
udroval hnutí ve vysokém tempu aktivit
pøísnými metodami ovládání a kontroly,
mezi nimi bylo monitorování loajality
prostøednictvím systému dùvìrníkù i fyzické a kolektivnì provádìné tresty. Velká role
pøipadala sexualitì - Jones chápal sex primárnì jako nástroj pro udrování loajality
a jako prevenci odpadnutí a zrady. Sám se
stával sexuálním partnerem en i muù
a otcem dìtí, které pak byly v rodinách jeho
partnerek vychovávány. V dùsledku silné
sociální kontroly vzniklo velmi kompaktní
a uzavøené spoleèenství. K mimoøádné oddanosti a vysoké finanèní obìtavosti vyzývala také bohosluebná shromádìní Svatynì lidu s inscenovanými zázraky.
Zájmem o sociální a rasové otázky si
hnutí vyslouilo obdiv politikù a známých
osobností. Také Jim Jones se stal prominentní osobností, vyznamenanou nìkolika
cenami za humanitární práci. Programem
rasové integrace a sociální a ekonomické
rovnosti stejnì jako podporou práv homosexuálù a dalích menin se hnutí pøimykalo k Demokratické stranì. Pøed volbami
roku 1975 poskytla Svatynì lidu této stranì
øadu dobrovolníkù a vítìzný demokratický
starosta San Franciska pak postavil Jima
Jonese do èela mìstské bytové komise.
Jones a s ním i Svatynì lidu získali významné spoleèenské uznání.
Ve stejné dobì ale vzrùstal vnìjí tlak
na Svatyni lidu, který Jones i jeho hnutí
pociovali jako pronásledování. Potøeba
odejít do zaslíbené zemì tak vzrùstala.
V souvislosti s negativními èlánky, útokem
na modlitebnu a odpadlictvím se v hnutí
objevila mylenka revoluèní sebevrady
jako zpùsobu, jak se vyhnout nelidské
smrti, k ní pronásledování mùe vést.
V øíjnu roku 1973 se hnutí rozhodlo vybudovat zemìdìlskou komunitu v Guyanì
jako zaslíbenou zemi. V bøeznu roku
1974 odletìlo prvních patnáct pionýrù mýtit
dungli a poloit základy budoucí osady
Jonestown.
Na konci roku 1975 bylo hnutí Svatynì
lidu ve své americké domovinì postieno
odpadnutím dalích dùleitých pøísluníkù.
Ti zformovali skupinu, která pozdìji pøijala jméno Znepokojení pøíbuzní. Skupina
povzbuzovala novináøe ke sbírání negativních zpráv o hnutí, podnítila federální
úøady k vyetøování Svatynì lidu a získala
pro svùj boj podporu i v Kongresu. Negativní mediální kampaò vyvrcholila v létì
1977 èlánky, které Jonese na základì svìdectví odpadlíkù obviòovaly z fyzického,
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sexuálního a finanèního zneuívání.
V této situaci se do Jonestownu pøesunuli
dalí pøísluníci hnutí Svatynì lidu vèetnì Jonese.4 Dalí Amerièané postupnì
odcházeli do Guyany a do øíjna 1978.
Atmosféra pronásledování a strachu
se v Jonestownu stupòovala - Jones
izolovaným obyvatelùm poskytoval jen
pøehnané, anebo dokonce zcela nepravdivé zprávy ze svìta. Vnìjí svìt se tak
obyvatelùm jevil jetì nepøáteltìji
a hrùznìji ne v dobì, kdy ili ve Spojených státech. Na pociované a paranoidnì zvelièované pronásledování reagoval v Jonestownu Jim Jones utuováním káznì, aby zabránil odpadlictví.
V zárodku dusil kadý projev nesouhlasu, pochybování a vzpoury a démonizoval odpadlíky jako zrádce. Mnozí obyvatelé Jonestownu ovem tuto pøísnou
sociální kontrolu povaovali za oprávnìnou a nutnou. Zvlátì Afroamerièané
projevovali spokojenost, nebo Jonestown jim poskytl lepí zpùsob ivota, ne
jaký mìli ve Spojených státech (ten
povaovali za ivot v ghetu). Bílí, vysokokolsky vzdìlaní pøísluníci vedení ale
byli unaveni a vyèerpáni projevy zhorujícího se Jonesova fyzického i psychického stavu a jeho zvìtující se závislostí na
drogách a lécích. Støetávali se s jeho protikladnými pøíkazy a paranoidními projevy.
Jones zjevnì postupnì ztrácel nad komunitou kontrolu.
V kvìtnu 1978 z Jonestownu odpadla
bílá Amerièanka, èlenka nejuího vedení
Svatynì lidu. Uèinila na americkém velvyslanectví v Guyanì svìdecké prohláení, je
obsahovalo informaci, e v Jonestownu je
plánována sebevrada a vrada tìch, kdo
by ji odmítli spáchat. Ochotu komunity
zemøít u døíve jasnì formulovala jedna
vysoká pøíslunice Svatynì lidu. Mylenka
na spoleènou sebevradu byla v Jonestownu pøítomna ji nejménì rok pøed jejím skuteèným vykonáním. O revoluèní sebevradì se v Jonestownu hovoøilo a byl pøijímán
názor, e je pro dìti lepí, aby zemøely, ne
aby jim byl ve Spojených státech vymyt
mozek. Sebevrad na zkouku (bílých
nocí) bylo v Jonestownu pìt nebo est.
Na základì toho, e hnutí Svatynì lidu
bylo tvoøeno americkými obèany a bylo
podezøelé z poruování lidských práv, se
Leo Joseph Ryan (1925-1978), èlen Snìmovny reprezentantù, rozhodl pro návtìvu Jonestownu. Jones se návtìvì Ryana
a jeho doprovodu silnì bránil, ale návtìva
byla pøesto 17. listopadu 1978 zahájena.

Obálka knihy D. Chidestra s fotografií z Jonestownu po vykonání kolektivní sebevrady.

Poèáteèní nervozitu se v Jonestownu
daøilo pøekonat zábavným poøadem na
uvítanou. První známky nepokoje pøinesl
anonymní vzkaz, který byl pozdì veèer
doruèen jednomu z novináøù a který obsahoval prosbu o pomoc pøi odchodu z Jonestownu. K odchodu s Ryanovou skupinou se
následujícího dne nakonec pøihlásilo estnáct obyvatel. Aèkoli tento poèet nebyl nijak vysoký, Jones propadl beznadìji. Ryan
se na závìr návtìvy v rozhovoru s Jonesem
vyjádøil, e jeho zpráva o Jonestownu bude
vcelku pozitivní. V tu chvíli byl ale napaden
noem jedním z obyvatel Jonestownu. Ani
byl zranìn, Ryan spìnì opustil Jonestown
a spolu s doprovodem a odpadlíky odjel na
místo, které osadì slouilo jako letitì.
K estnácti odpadlíkùm se ovem pøipojil jeden, který své odpadnutí pouze pøedstíral a po nastoupení do jednoho ze dvou
letadel zaèal støílet. K jeho støelbì se pøipojilo dalích est muù, kteøí patøili k bezpeènostním silám Jonestownu a kteøí pøijeli na místo odletu traktorem. Ryan, tøi novináøi a jedna ena ze skupiny odpadlíkù
byli zastøeleni, devìt dalích pøísluníkù
Ryanovy výpravy bylo zranìno. Vrahové
støíleli jetì zblízka, aby se pøesvìdèili, e
Ryan a novináøi jsou skuteènì mrtví.
V podveèer 18. listopadu 1978 se v Jonestownu pøipravovala dalí bílá noc, tentokrát byl ovem skuteènì pouit jed. Pøi

spoleèném shromádìní Jones ve velmi
emotivním projevu tvrdil, e ve smrti
je dùstojnost a e je krásné zemøít.
Sebedestruktivní sebevrada byla znovu odmítnuta a pøipravovaná hromadná
smrt byla nazývána revoluèní sebevradou. Jonesova blízká spolupracovnice,
Annie Moorová, napsala tìsnì pøed
smrtí na lístek slova: Zemøeli jsme, protoe jste nás nenechali ít v míru.5
Jed, rozputìný spolu se sedativy
v limonádì, pozøelo pravdìpodobnì 909
lidí, dalí dva (Jim Jones a zdravotní
sestra Annie Moorová) zemøeli støelnou
zbraní. Mezi mrtvými bylo 294 dìtí ve
vìku do 18 let. Jistì ne vichni z tìchto
911 lidí spáchali revoluèní sebevradu, nìkteøí dospìlí (a jistì vìtina dìtí)
zemøeli cizím zavinìním. Rituální, oèistný charakter revoluèní sebevrady
naznaèuje i skuteènost, e v Jonestownu
byla souèasnì zabita i vechna uitková
i domácí zvíøata. Sebevradu spáchala
i dalí pøíslunice hnutí poté, co se dozvìdìla o událostech v Jonestownu,
a poté, co usmrtila své tøi dìti. Tiskový
mluvèí hnutí, který nebyl v rozhodující
dobu v Jonestownu pøítomen, spáchal
sebevradu o ètyøi mìsíce pozdìji - døíve
ovem svolal tiskovou konferenci, na ní
se pokusil vysvìtlit poslání Svatynì lidu.
Celkový poèet mrtvých (vèetnì pìti úèastníkù Ryanovy výpravy), kteøí zemøeli
v souvislosti s násilím ve hnutí Svatynì
lidu, tak dosahuje 921. Násilnou akci pøeilo 85 obyvatel Jonestownu: nìkteøí utekli do dungle, øada dalích právì pøebývala
mimo Jonestown.
Nebyli jako my. Anebo ano?
Lidé, kteøí se pokoueli aktérùm násilných
událostí porozumìt, nikdy nechybìli ani
jich nebylo málo. Bezprostøednì reagoval
na události kázáním metodistický pastor
John V. Moore, který v Jonestownu ztratil
dvì dcery a vnuka. Jeho kázání pøetisklo
mnoho novin a èasopisù ve Spojených
státech i v dalích zemích.6 V dalích letech
vylo nìkolik monografií, které se snaily
ukázat lidskou tváø hnutí: Judith Weightmanová se pokusila pøedevím porozumìt
revoluèní sebevradì tohoto hnutí,7 Rebecca Moorová popsala hnutí s pouitím
korespondence a dalích odkazù svých
zemøelých pøíbuzných, kteøí byli jeho pøísluníky,8 vyváené svìdectví podala bývalá pøíslunice Svatynì lidu Jeannie Millsová,9 roli en v hnutí popsala Mary McCormick Maagová10 a dalí dílo se soustøeTento èlánek proel recenzním øízením.
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dilo na hnutí v kontextu èernoské spirituality.11 Nejnovìji k tomuto pohledu pøispìl
pozoruhodný dokumentární film Jonestown: The Life and Death of Peoples
Temple (2006), který byl k vidìní i u nás
v rámci festivalu Jeden svìt v roce 2007.
Metafora vymývání mozkù 12 a psychopatologizace Jima Jonese 13 pøesto pøi
vysvìtlování tohoto èinu u veøejnosti vítìzí.
Tyto postoje jsou èásteènì vysvìtlitelné tím,
e náboenství je v západním svìtì obecnì
povaováno za triviální, v podstatì bezvýznamný jev.14 Pro sekularizovanou spoleènost je pak tìké si pøedstavit, e by náboenství mohlo motivovat k dùleitým
a váným èinùm. Není pak dost dobøe moné, aby normální èlovìk byl ochoten pro
náboenství obìtovat cokoli cenného; pokud to uèinil, pøíèinou byla nìjaká patologie nebo alespoò vymytý mozek.
Dalím moným vysvìtlením dehumanizace pøísluníkù Svatynì lidu je nereflektovaný pøedpoklad, e skuteèné náboenství
je nìco dobrého. Pokud tedy náboenská
skupina spáchá nìco zlého, je zøejmé, e
ve skuteènosti nebyla náboenská.15 Její
èiny nebyly - podle tohoto uvaování - motivovány náboensky, nýbr náboenství
slouilo pouze jako jejich zástìrka. Pøísluníci Svatynì lidu tedy nebyli podle tohoto
názoru svéprávní, nýbr byli svedeni psychopatem èi zloèincem, pøípadnì osobou,
je byla obojím zároveò.16
Poprvé na tento populární mechanismus
dehumanizace pøísluníkù Svatynì lidu
a jejich odliení od nás ostatních poukázal religionista David Chidester. Nazval ho
kognitivním odstupem a pøirovnal ho k exorcismu. V úvodu své známé studie17 popsal zpùsoby, jimi se americká spoleènost
distancovala od tragédie v Jonestownu.
Svatynì lidu byla popisována jako ílená,
jako kriminální nebo jako obojí souèasnì.
Chidester rozliil tøi typy kognitivního odstupu. Prvním z nich je psychologický odstup, pøi nìm jsou pøísluníci hnutí i jeho
vùdce spatøováni jako psychicky nemocní
lidé, pøípadnì jako lidé, na nì byla uplatnìna technologie vymývání mozkù. Populární psychologizující vysvìtlení je podle Chidestera nejúèinnìjí strategií kognitivního odstupu: dehumanizací pøísluníkù
násilného hnutí a vytìsnìním násilné události za hranice normality odnímá z vìtinové spoleènosti pocit ohroení, který by
vyvolalo zjitìní, e násilná událost je výð

Dokonèení èlánku je na tøetí stranì
obálky, tj. za stranou 108.

Stále podnìtný osmdesátník

HANS KÜNG
OSMDESÁTILETÝ
Ivan O. tampach

Letos 19. bøezna oslavil osmdesáté narozeniny Hans Küng,
kontroverzní øímskokatolický teolog a po konfliktu s církevními
autoritami významný úèastník a organizátor mezináboenských
vztahù zamìøených na spoleèné etické zásady pro politiku
a hospodáøství.
Hans Küng se narodil v Sursee ve výcarPrvním veøejnì dostupným projevem
ském kantonu Lucern. Studoval katolickou mezináboenských aktivit Hanse Künga
teologii mimo jiné v Øímì a v Paøíi. Diser- byla série publikací sestavených tak, e
taèní práci vìnoval nauce o ospravedlnìní kvalifikovaný odborník na dané náboenu reformovaného teologa Karla Bartha. ství v tematických blocích vdy popsal jeho
Konstatoval v ní, e rozdíly obou vyznání pøesvìdèení, praxi, organizaci a spiritualinejsou fundamentální a neospravedlòují tu a kadou takto koncipovanou kapitolu
rozdìlení církví. Od roku 1960 a do svého Küng doplnil køesanskou odpovìdí, v ní
odchodu na odpoèinek pùsobil na univer- upozornil na shody a rozdíly. Kritici namítazitì v Tübingen v Nìmecku. Na jeho pod- jí, e texty Küngových kolegù, pøedkládané
nìt tam jako jeho kolega nastoupil Joseph jako religionistické, nejsou neutrální a e
Ratzinger, nynìjí pape Benedikt XVI. Ten u pøedem vycházejí vstøíc teologické odpose vak cítil zasaen studentskými bouøe- vìdi. Kritici se domnívají, e Küng mìl
mi roku 1968 a z Tübingen pøeel do Øez- spíe nechat promluvit jednotlivá náboenna. Osudy kolegù se vyvíjeli rozdílnì. Kün- ství prostøednictvím jejich vzdìlaných pøedga jmenoval tehdejí pape Jan XXIII. teo- stavitelù. Nutno vak uznat, e Küngova
logickým poradcem na II. vatikánském kon- iniciativa byla ve své dobì prùlomová.
cilu, který pøinesl významné zmìny v ivotì Küng pøiel s konceptem poctivého vzájemøímskokatolické církve a ovlivnil celek ného poznávání a respektu, ani by muselo
køesanstva i sekulární spoleènost.
hned docházet ke sbliování náboenství.3
Po koncilu se Küng drel jeho linie
Na to pak navazuje, konkrétnì od roku
a rozvíjel jeho reformní mylenky. Jako vý- 1990, projekt Svìtový étos.4 Lze øíci, e
znamné dílo tohoto období mùeme uvést v navazujícím Küngovì pojetí u nemají
do èetiny pøeloené dílo Christ sein (Být zástupci náboenství hledìt jen na sebe, snakøesanem) z r. 1974.1 Postupnì se dostával it se navzájem poznat a prozkoumat spodo konfliktu nejen s církevními konzerva- leèné a rozdílné prvky. Mají se zadívat stejtivci, ale i s biskupy a s Øímem. Konflikt ným smìrem a pokusit se o spoleènou akci.
vyvrcholil brzy po nástupu nového papee Má jim jít o spoleènou slubu lidstvu, konJana Pavla II. a byl symptomem radikální krétnì o spoleènou etickou inspiraci polizmìny církevního kursu. Roku 1979 mu tiky a hospodáøství. Brzy iniciovaná a od
odòali kanonickou misi (oficiální církevní té doby rozvíjená konkrétní mezináboenpovìøení) k výuce teologie. Tübingenská ská sociální angaovanost je Küngovým
(státní) univerzita vak pro svého význam- charakteristickým pøínosem.
Po prozkoumání etických pravidel zaného profesora vytvoøila nové pracovní
místo, kde se mohl uplatnit, a sice tím, e stávaných významnými náboenstvími svìosamostatnila Institut pro ekumenické bá- ta shrnuje ná autor poadavky a výzvy
dání, kde (nezávisle na církevních autori- adresované èinitelùm politiky a hospodáøtách) pùsobil a do odchodu na odpoèinek ství v publikaci vìnované systematicky etiroku 1996 jako øeditel a kde je dodnes uzná- ce v tìchto dvou oblastech. 5 Zvlá oceòuvanou autoritou.2 Od poloviny 80. let se je zlaté pravidlo, které nalézá v normativekumenická orientace profesora Künga roz- ních textech napøíè vyznáními.6 Vedle lidíøila na vztahy køesanství k jiným nábo- ských práv povauje za závazné i univerzálenstvím.
ní lidské povinnosti v politicko-ekonomic-
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ð Dokonèení èlánku Lidskou tváø
sebevrahùm ze stran 74-76.
sledkem vìdomého rozhodnutí lidských
bytostí.18
Druhým zpùsobem kognitivního odstupu je podle Davida Chidestera odstup politický. Chidester popsal, jak
americké i guyanské úøady odmítly jakoukoli odpovìdnost za události v Jonestownu a podobnì jako socialistiètí
politikové a Jonesovi kaliforntí politiètí
pøívrenci a ochránci se od Svatynì lidu
distancovali.19 Snad jetì zajímavìjí je
tøetí typ odstup, náboenský. Chidester
ho spatøuje napø. v tom, co po sebevradì
deklarovali náboentí pøedstavitelé,
pøedevím z denominace Uèedníkù Kristových, v ní byl Jim Jones roku 1964
ordinován jako pastor a její souèástí
Svatynì lidu byla. Od Svatynì lidu jako
od køesanského spoleèenství se rozhodnì distancoval také známý evangelista
Billy Graham, podle nìho byl Jim Jones
posedlý a jeho vystoupení jako faleného proroka se stalo jedním ze znamení
pøicházejícího konce svìta. Ani dalí
køesantí pøedstavitelé nebrali pøi svém
vyjadøování odstupu v úvahu, e vìtina pøísluníkù Svatynì lidu pøijímala základní prvky køesanské víry, úèastnila
se køesanských bohoslueb a pracovala
ve jménu køesanské sluby blinímu. Za
tuto slubu byla Svatynì lidu dokonce
ocenìna nìkolika prestiními humanitárními cenami.
Na závìr svého líèení toho, jak se
rùzní lidé a instituce distancovali od násilných událostí v Jonestownu, Chidester
uvedl: Jedním z dùvodù, proè je tak
tìké rozpoznat, èím Svatynì lidu byla,
je to, e obrazy jinakosti a rétorika negace je silná a prakticky k neproniknutelnosti. Z rùzných strategií kognitivního odstupu jsme se dozvìdìli, èím
Svatynì lidu nebyla. Ze strategie psychologického odstupu se dozvídáme, e nebyla normální, nebyla zdravá, nebyla lidská; ze strategií politického odstupu se
dozvídáme, e nebyla americká ani socialistická, ze strategií náboenského
odstupu se dozvídáme, e nebyla køesanská, nejednalo se o èernoské køesanství, a dokonce ani o náboenství.
Kadé vyjádøení odstupu v této záleitosti vycházelo z pøedpokladu, e Svatynì lidu nebyla jako my.20

Zachovat náboenský cíl
Alternativou ke strategii odstupu je tzv. interpretaèní pøístup. Nejde v nìm o vysvìtlení, které by redukovalo komplexní skuteènost ivota a svìta do souboru pøíèinných
faktorù, ale o výklad, jen by stanovil podmínky, za nich by se Svatynì lidu mohla
ukázat jako smysluplná lidská aktivita.21
Ve snaze o takový výklad nemùeme
pøehlédnout, e cesta politika Ryana pomohla Jimu Jonesovi zachovat a posílit
autoritu, kterou by jinak nadále kvùli svému fyzickému i psychickému stavu rychle
ztrácel. Ryanova výprava toti v oèích Jonesových následovníkù potvrdila pravdivost jeho paranoidního a èernobílého vidìní. Pøedpokládali, e odpadlíci spolu s kongresmanem Ryanem zpùsobí døíve èi pozdìji destrukci jejich experimentu. Situace
se jim jevila beznadìjná a hnìvivými vradami tìchto oponentù se pomstili za to, co
povaovali za pøíkoøí. Jonesovi se vrátilo
rozhodování do rukou a podaøilo se mu zachovat jeho èest i èistý ideál hnutí inscenací hromadné sebevrady, o ní patrnì
doufal, e bude pochopena jako muèednictví. Dokonale tedy vyuil nabídku na
znovuuchopení moci, kterou mu Ryanova
výprava nevìdomky poskytla.
Podobnì jako Jones také jeho následovníci zachovali náboenský cíl, a u ho pro
sebe formulovali køesansky, nebo v duchu
uèení o reikarnaci èi v duchu socialismu.
Tento cíl byl pro nì nejvyí hodnotou,
nebo obìti, které pro nìj pøinesli, byly za
léta aktivistické práce a pronásledování
ohromné. Zkusili to a shledali, e rasovì
smíená a sociálnì citlivá komunita mùe
fungovat, aèkoli její kadodenní praxe je
hodnì tìká. Zjistili, e jim pøináí tìstí,
i kdy bylo velmi drahé. Svùj náboenský
cíl zcela nenaplnili a nadìji na klidný ivot
v zaslíbené zemi po Ryanovì návtìvì
definitivnì ztratili. To, co zachovali, byl èistý ideál. Zemøít pro nìj, ba zavradit pro
nìj i své dìti, povaovali za správné a nejvýe smysluplné.
n
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HUMANIZING SELF-MURDERERS
This article commemorates the 30th anniversary of
mass murder and suicide in Jonestown, Guyana. In
the beginning, it summarizes the most important
events that contributed to the tragic end of Peoples
Temple, one of new religious movements operating
in the United States in 1960s and 1970s. Using the
famous book Salvation and Suicide by David Chidester, the second part of the article deals with the
fact that American society in general applied strategies of psychological, political and religious distancing from the people involved in those violent acts.
Finally, the third part of the article suggests that those
violent acts can be percieved as meaningful deeds of
commited people striving to achieve their religious
goal.
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