3.

POJEM SEKTA
V KONTEXTU
SOCIOLOGIE NÁBOENSTVÍ

Pastoraèní poradce v oblasti sekt a sektáøství jako odborník ve slubì veøejnosti
spojuje dva svìty: odborný, pro který je klíèový pojem sekta dlouhodobì
problematický a který proto v poslední dobì od pouívání tohoto pojmu radìji upoutí,
a svìt laické veøejnosti, v nìm je tý pojem èastý a oblíbený. Ostraitost vìdecké
obce pøed tímto pojmem a jeho popularita u obce laické má pøitom stejný dùvod: silný
emocionální náboj, který slovo sekta obsahuje.
Pøed pastoraèním poradcem tak leí úkol porozumìt obìma tìmto svìtùm. Porozumìní není tìké, pokud poradce nahlédne do jedné z oblastí sociologie náboenství: do typologie náboenských skupin podle jejich vztahu k vìtinové spoleènosti
(3.1). Se znalostí této typologie se mu otevøe monost spatøit pojem sekta jako výraz
negativního vztahu vìtinové spoleènosti k náboenské instituci, zpravidla k tzv.
novému náboenskému hnutí (3.2). Nové náboenské hnutí toti vytváøí ve spoleènosti
napìtí, které spoleènost odsuzuje pejorativním výrazem sekta. Toto napìtí ovem
zákonitì vyplývá z charakteristik nového náboenského hnutí (3.3). Stejnì zákonitì
toto napìtí ovem èasem klesá v procesu, v nìm se nové náboenské hnutí v pluralitní
spoleènosti stává denominací (3.4). Tento pøirozený pokles napìtí (denominalizace)
ovem mùe být brdìn a v extrémních pøípadech dokonce pøeruen (3.5).

3.1

Typologie náboenských skupin podle jejich vztahu ke spoleènosti

Typologie náboenských skupin podle jejich vztahu ke spoleènosti je vyústìním
jedné z hlavních debat, které probíhají v sociologii náboenství prakticky od jejího
poèátku, tzv. teorie církev - sekta. Jeden z tìch, kdo do této odborné diskuse pøinesli
nejvíce, William Sims Bainbridge, tuto teorii dokonce nazývá úhelným kamenem
sociologie náboenství. 1
Vývojem teorie církev  sekta se v této práci nemùeme zabývat. Následující
typologie z hlavních linií tohoto vývoje vychází2 a souèasnì pøihlíí ke specifickým
úèelùm pastoraèního poradenství v oblasti sekt a sektáøství. Poèítá se ètyømi ideálními
typy, pøièem - ve shodì s Maxem Weberem3 - rozumí, e 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.4 Proto chce ideálnìtypický pojem zdokonalovat pøiøazující
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soud: není hypotézou, ale chce tvorbì hypotéz ukazovat smìr. Není zobrazením
skuteènosti, ale chce pro zobrazení poskytovat jednoznaèné výrazové prostøedky.5
Ètyømi ideálními typy náboenských skupin podle jejich vztahu ke spoleènosti
jsou typ církev, typ denominace, typ nové náboenské hnutí a typ kult.
O kadém z tìchto typù se nyní zmíníme podrobnìji:
1. O typu CÍRKEV 6 hovoøíme tehdy, kdy náboenská instituce tvoøí spoleènost,
udruje ji a vlastnì s ní splývá. Vztah náboenské instituce a spoleènosti je natolik
úzký, e spoleèenské instituce jsou zároveò institucemi náboenskými a e nelze ít
ve spoleènosti, ani by se èlovìk zároveò nìjakým zpùsobem neúèastnil na jejím
náboenském dìní. Typ církev mùe být charakterizován jako náboenský monopol
pro spoleènost na daném teritoriu. Tento monopol vedle sebe (s vìtími èi meními
obtíemi) snese jiný monopol, pokud je druhá spoleènost výraznì národnostnì nebo
kulturnì oddìlena (pøíkladem mùe být souití køesanství a judaismu a krátce i islámu
v dìjinách Evropy). Nemùe ale snést nové náboenské hnutí uprostøed své
spoleènosti. Nové náboenské hnutí je typem církev buï absorbováno (napø.
mahájánový buddhismus do èínského národního náboenství), nebo tvrdì potlaèováno (napø. víra bahá´í v v íitském prostøedí). Pøetrvání nového útvaru uprostøed
typu církev je výjimeèné: podaøilo se to napø. valdenským v tìko pøístupných
italských horách nebo radikálním skupinám køesanské reformace, které do dneních
dnù pøeily díky odchodu do Severní Ameriky.
2. Také typ DENOMINACE je v naí typologii charakterizován shodnì
s Niebuhrem, Wilsonem a dalími autory. Je to náboenská instituce, která akceptuje
spoleènost, podporuje a udruje její normy (výjimkou ale mùe být napø. sluba
v armádì), nebo je vùèi spoleènosti v neutrálním postavení. Spoleènost denominace
akceptuje a vìtinou si jich váí jako své významné souèásti. Vzájemný partnerský
vztah spoleènosti a denominací bývá upraven zákony, zaruèujícími tzv. odluku církve
od státu nebo zákony srovnatelnými. Pomìr denominací navzájem mùe být pøirovnán
k principùm volné soutìe. Denominace je tolerantní, svìtu pøizpùsobené7 náboenské
hnutí, které opustilo vìtinu (pokud ne vechny) znakù sektáøství 8
Typickým pøíkladem denominací jsou metodisté, baptisté, presbyteriáni, kongregacionalisté a dalí náboenské instituce, které sehrály konstitutivní úlohu pøi vzniku
Spojených státù amerických. V Americe, píe Wilson,9 byl denominacionalismus
normou od samého vytvoøení federace. Náboenský pluralismus má svùj oficiální
základ v americké ústavì, aèkoli jeho moderní zaèátky spadají do Evropy 16. a 17.
století.
Typ denominace vzniká za urèitých historických podmínek. Podle Bryana
Wilsona 10 denominacionalismus odpovídá moderní prùmyslové spoleènosti, která
je charakterizována pluralismem zájmù. Musí existovat tolerance a pøíznivé pøijímání
pluralismu, tvrdí Wilson.11 Denominacionalismus dìkuje za svou existenci rozdílným potøebám a rozdílnému uspoøádání rùzných spoleèenských vrstev, rùzných
etnických skupin èi rozdílu mezi mìstským a venkovským obyvatelstvem. Z toho
reálnì vyplývá, e denominace nemohou být jednodue støedem na lineární kále
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mezi sektou a církví: jsou v podstatì dílem specifických historických okolností
a v podmínkách, kdy tolerance je uplatòována i ve vztahu k sektám, se stávají dùleitým typem náboenských organizací. Tolerance je rozhodnì jednou z podmínek,
která dovoluje sektám, aby se staly denominacemi. Ale mùeme pøedpokládat, e
tolerance se mùe prosadit jen tehdy, kdy náboenské mylení a náboenský svìtový
názor ji pøestaly být hlavním rysem ivotního stylu lidí. Na stejném místì Wilson
upozoròuje: Jestlie je tolerance jednou podmínkou vzniku denominací, pak je monost
spoleèenské mobility druhou.
Na toleranci, která je nezbytná v rozrùznìné spoleènosti, navazuje proces sekularizace. V sekularizovaném prostøedí, které dovoluje rezignaci na náboenský ivot a
akcentuje svobodnou volbu, typ církev podstupuje proces denominalizace a stává
se denominací. Existence typu církev a typu denominace se tedy na jednom místì
a v jednom èase vzájemnì vyluèují. Jak øíká Wilson12 ve své základní práci, v sekulární spoleènosti, striktnì øeèeno, neexistují církve. Existují denominace, z nich
nìkteré mají zvlátní historická privilegia a nìkteré mají zvlátní historickou odpovìdnost .
Denominalizace náboenské skupiny typu církev mùe být ukázána na procesu,
jím proly anglikánská církev ve Velké Británii, idovské obce nebo øímskokatolická
církev u nás v 19. a 20. století. Stejnì tak se ale pøizpùsobuje denominaènímu prostøedí
náboenství, které má v jiné oblasti postavení církve - napø. øímskokatolická církev je
v Japonsku v postavení denominace.
Nìkteré rysy církve si vak typ denominace, který vznikl z typu církev, udruje
dlouhou dobu: pøíkladem mohou být její ambice podílet se na distribuci moci ve
spoleènosti, které zpravidla pøesahují její reálné monosti. Pùvodní církev se také
teologicky tìko zaøazuje mezi denominace, aèkoli sociologicky k nim patøí. Jak øíká ve
výe citované knize Wilson, navzdory jejím nárokùm na zvlátní tituly, její velikosti a
vlivu v rámci køesanstva, za nìj vdìèí svému dávnému postavení, jsou ze sociologického hlediska øímskokatolická církev ve Velké Británii stejnì jako øímskokatolická
a episkopální církve v Americe pouhými denominacemi  Jinými pøíklady nechuti
nechat klesnout typ církev mezi denominace je zápas nacionalistù v Indii proti
muslimùm èi køesanským misionáøùm, obrana pravoslavné církve v Rusku pøed
meninovými náboenstvími, imámù v Pákistánu nebo orgánù Státu Izrael proti
misionáøùm jiných náboenství.
3. Klíèovým typem pro úèely poradenství a pastorace v pøípadech sektáøství je
typ NOVÉ NÁBOENSKÉ HNUTÍ. Na rozdíl od typu církev, který tvoøí spoleènost,
a typu denominace, který je se spoleèností ve vzájemném uctivém vztahu, je základní
charakteristikou nového náboenského hnutí jeho protest proti spoleènosti a jejímu
náboenskému ivotu. Protest je vyjádøen zásadní inovací cesty spasení
a zpravidla té ostrou kritikou dosavadních cest. Tento protest zpùsobuje, e nové
náboenské hnutí mùe být ve spoleènosti pociováno jako cizí tìleso, je se
spoleènost snaí opouzdøit, marginalizovat a negativnì nálepkovat slovem sekta.
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Ovem inovaci náboenského ivota je tøeba chápat jako nìco normálního, bìného
v celé náboenské historii lidstva, a dokonce i zdravého. Ale i odmítavá reakce tìch,
je se cítí touto inovací ohroeni, je bìná a pochopitelná. Nesmí nás tedy nijak
pøekvapit napìtí, které mezi tìmito dvìma (rùznì velkými a rùznì vlivnými) skupinami
existuje. Tomuto napìtí mezi inovativní a konzervativní tendencí lze jistì pøisoudit
zásluhu na ivosti a tvùrèím potenciálu toho kterého náboenského systému.
Napìtí ve spoleènosti ovem vyaduje redukci. V pøípadì nových náboenských
hnutí v monopolním prostøedí jedné církve je redukce dosahováno - jak bylo øeèeno
výe - absorbováním nebo potlaèením této inovace. V pluralitním prostøedí nové
náboenské hnutí naopak prochází postupným procesem denominalizace. Rychlost
tohoto procesu urèují obì strany - nové náboenské hnutí i spoleènost, v ní vzniká.
Vliv na rychlost má samozøejmì i míra poèáteèního napìtí mezi nimi, hloubka inovace
apod.
Za nové náboenské hnutí mùeme pokládat první fázi vývoje kadého z náboenských útvarù. Novým náboenským hnutím bylo jistì køesanství (i to si vyslouilo
pejorativní oznaèení sekta od svých idovských odpùrcù13 ) i islám døíve, e se tato
náboenství stala typem církev. V pluralitním prostøedí, v nìm existují denominace,
se nová náboenská hnutí postupnì denominalizují (napø. ji výe zmínìní baptisté èi
metodisté nebo novìji adventisté èi Obec køesanù).
4. Ètvrtým typem v naí typologii je KULT. Podobnì jako nové náboenské
hnutí pøináí i kult urèitou inovaci, vùèi ní mùe být spoleènost ostraitá. Ale kult
nemá ambice protestovat proti spoleènosti a pokouet se ji zmìnit. Je tvoøen nikoli
èleny èi stoupenci, ale klienty, jim pøedává náboenskými prostøedky (napø. vìtbou,
zaøíkáváním, magií doteku, zasvìcením, meditací, pøedáním energie, umonìním
náboenského záitku apod.) pozemské statky, nejèastìji zdraví, splnìní tueb, vhled
do pozemské budoucnosti, rozíøení vìdomí, øeení osobních problémù apod. Kult
vzniká jako spontánní, snad mùeme øíci i módní aktivita, která nevyaduje témìø
ádný kontakt mezi jednotlivými klienty a nevede ke vzniku skupiny. Neplní
spoleèenské funkce náboenství a stává se pouhou aktivitou v rámci volného èasu.
Stejnì jako kult nemá ambice mìnit spoleènost, ani spoleènost nepociuje nutnost
(a snad nemá ani pøíli moností) proti kultu zasahovat - pouze ho buï vlanì absorbuje,
nebo ho vlanì odmítá. Z tohoto dùvodu tedy mùeme kult a spoleènost spatøovat
jako vzájemnì témìø lhostejné.
O typickém kultu hovoøíme v pøípadì poutních míst (dnes napø. Medugorje),
oblíbených divotvorných postav (nìkdy èasem absorbovaných typem církev jako
svìtci, proroci apod.) nebo v pøípadì léèitelù, vìtcù èi spiritistù. Moderními kulty
jsou rùzné nestandardní terapie (napø. homeopatie, regresní terapie, holotropní dýchání
nebo kineziologie), astrální projekce, channeling, komunikace s mimozemany, kurzy
roziøování vìdomí, ovládání mysli èi získávání kosmické energie atd. I kulty mohou
spolu vytváøet urèitá hnutí - tak je støechovým pojmem pro øadu kultù ve 20. století
hnutí lidského potenciálu èi na konci 20. století hnutí Nového vìku (New Age).
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Popsané ètyøi ideální typy náboenských skupin (církev, denominace, nové
náboenské hnutí a kult) podle jejich vztahu ke spoleènosti (udrování spoleènosti,
akceptace, protest proti ní a indiference) jsou vùèi konkrétním náboenským uskupením
samozøejmì relativní v místì a èase. Obojího typu relativity si viml ji H. Richard
Niebuhr.14
Typickým pøíkladem relativity postavení náboenské skupiny vzhledem k místu
pùsobení je øímskokatolická církev. Uvádí ji napø. Lorne Dawson,15 kdy srovnává její
postavení ve støedovìké Francii s postavením v Americe 18. století a s postavením
jak ve Spojených státech, tak ve Francii ve 20. století. Meredith McGuireová16
podobnì píe, e øímskokatolickou organizaci mùeme klasifikovat jako církevní ve
vztahu k francouzské spoleènosti 13. století ... Ovem ve vztahu ke spoleènosti
Spojených státù v roce 1840 byla øímskokatolická organizace více sektáøská, protoe
neakceptovala spoleènost a ani jí nebyla plnì akceptována ... Vìtina náboenské
literatury, kázání a lidové zbonosti amerických katolíkù 19. století odráí sektáøské
strategie, které jsou odpovìdí na pociované nepøátelství ze strany protestantské
vìtiny Pozdìji, zejména po II. vatikánském koncilu, se øímskokatolická organizace
ve Spojených státech jeví stále více denominaènì..., protoe více akceptuje spoleènost
a je jí více akceptována a je více tolerantní k nárokùm na legitimitu jiných náboenských skupin 
Ne relativita vzhledem k místu pùsobení je pro pastoraèní poradenství dùleitìjí
relativita typù náboenských skupin vzhledem k èasu. Pøechod typu církev
k denominaci jako dùsledek sekularizaèního procesu byl ji zmínìn výe. Nìkolikrát
zmínìn byl i pøechod nového náboenského hnutí k denominaci, jeho pochopení je
pøedpokladem pro pastoraèní poradenství v oblasti sekt a sektáøství, jak je chápáno
v této práci. Tomuto pøechodu je vìnována èást 3.3 níe v této kapitole.
3.2

Pojem sekta

V pøedchozí èásti (3.1) uvedená typologie náboenských skupin podle jejich vztahu
ke spoleènosti (církev, denominace, nové náboenské hnutí a kult) se vyhnula pojmu
sekta a nahradila ho termínem nové náboenské hnutí. Dùvody pro toto nahrazení
jsou dva.
Tím prvním je skuteènost, e pojem sekta je v obecné mluvì zatíen silnì pejorativním významem. Naproti tomu termíny nové náboenské hnutí (pøíp. nový
náboenský smìr)17 èi nové náboenství18 jsou neutrální. Neznamenají, e - øeèeno
s Eileen Barkerovou19 - hnutí je dobré nebo patné, pravdivé nebo falené, opravdové
nebo podvodné. Mnoho vìdcù, pracujících na tomto poli, dává pøednost termínu
nové náboenské hnutí pøed termínem sekta, protoe sekta má v kadodenní
øeèi negativní konotace. Vzhledem k tomu, e mnoství nových náboenských hnutí
dalo vzniknout legitimním organizacím, není ani nutné, ani uiteèné pøistupovat k nim
s implicitním pøedpokladem, e nová hnutí jsou vdy patná vìc.
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Pejorativnost pojmu sekta se projevila na konci 60. a pøedevím v 70. letech 20.
století, kdy mnoství nových, èasto velmi exotických náboenských skupin pøekvapilo
západní svìt. Od zaskoèené veøejnosti si proto okamitì vyslouilo oznaèení sekta.
Veøejnost ve Spojených státech navíc zaèala jako synonymum ke slovu sekta
pouívat slovo kult; 20 toto slovo si navíc oblíbila média a vtiskla mu jetì vìtí
pejorativnost. Ze Spojených státù se pak novì chápané slovo kult íøilo i do dalích
jazykù.21
Negativnost oznaèení sekta, resp. kult jetì zesílila po listopadu roku 1978. Po
hromadné sebevradì a vradì 913 pøísluníkù náboenského hnutí Svatynì lidu a po
mediálním ohlase této události nabyla slova sekta a kult definitivnì negativní
konotaci ve smyslu extrémního zneuívání a manipulace s jeho pøísluníky. Tyto rysy
zdùraznilo i populární dvouslovné oznaèení destruktivní kult.
Na redukci pojmu sekta, resp. kult na pouhou odmítavou nálepku reagovali
spoleèentí vìdci v zásadì dvojím zpùsobem. Na jedné stranì se pokusili s vyuitím
psychologických kategorií tyto pojmy redefinovat tak, aby je uvedli do souladu
s postojem veøejnosti (více je o tìchto definicích ve 4. kapitole). Spolu s psychologickými pojmy se nìkdy do definic ovem dostávala i mravní hodnocení. Pøíkladem
mùe být vymezení, formulované ji roku 1985 na konferenci Nadace americké rodiny
(AFF - American Family Foundation) o sektáøství: 22 Kultem je skupina nebo hnutí,
které vykazuje velkou nebo nepøimìøenou oddanost urèité osobì, mylence nebo
vìci a které pouívá neetické manipulativní techniky pøesvìdèování a ovládání (napø.
izolaci od dosavadních pøátel a rodiny, oslabování, zvlátní metody ke zvýení
sugestibility a podøízenosti, mocný skupinový nátlak, øízení informací, suspendování
individuality a kritického úsudku, podpora totální závislosti na skupinì a strachu ji
opustit atd.) za úèelem naplnìní cílù vedoucích skupiny a k akutní nebo moné
újmì èlena, rodiny nebo spoleènosti. Pokusy o redefinice pojmu sekta se konají
i u nás.23
Druhým typem reakce na pouívání tìchto pojmù jako nálepek je snaha je
z akademického slovníku zcela vymýtit. Proti pojmu kult tak vystupuje ze známých
osobností napø. James Richardson24 a dochází k závìru, e vìdci by mìli opustit
pojem kult ve prospìch termínù, které nejsou zatíeny populárním negativním
pouíváním. Namísto tohoto pojmu navrhuje neutrální termín vznikající náboenství,25 který se ovem v akademické obci neujal. Zajímavý, ale také nepøíli úspìný
návrh pøinesl v knize Cults, Faith, Healing, and Coersion Marc Galanter, který
problematická nová náboenská hnutí oznaèoval jako charismatické skupiny.26
Nejvíce se nakonec prosadilo a funkci nehodnotícího názvu splnilo dnes obvyklé
oznaèení nové náboenské hnutí. 27 Tím, e je nìkterá ménì známá náboenská
skupina oznaèena tìmito slovy, neutrpí u veøejnosti ádnou újmu. U nás reprezentuje
snahy pejorativní pojem sekta zcela opustit religionista Ivan tampach, kdy tvrdí,
e je pravdìpodobnì nejrozumnìjí se tomuto slovu úplnì vyhnout.28
Pojmu nové náboenské hnutí dáváme pøednost i v této práci. Vede nás k tomu
ale jetì jeden dùvod. Pojem sekta není vhodný pro typologii (a ostatnì pro jakýkoli
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vìdecký popis) pøedevím z toho dùvodu, e jeho funkce je vdy relaèní, tj. e slouí
k oznaèení vztahu. 29 Jedná se o vztah udrovatelù náboenské nebo spoleèenské
normy vùèi skupinì, kterou tito udrovatelé povaují za náboensky nebo spoleèensky
deviantní. Tato vztahovost je základní sémantickou charakteristikou slova sekta,
nebo toto slovo si ji udrelo i navzdory zmìnám, které pøinesl spoleèenský vývoj.30
Pro potøeby pastoraèního poradenství v oblasti sekt a sektáøství tedy pojímáme
výraz sekta jako oznaèení, jím vìtinová spoleènost vyjadøuje svùj negativní vztah
k náboenské meninì, pøedevím k novému náboenskému hnutí. Zjednoduenì
mùeme øíci, e sektou je to nové náboenské hnutí, které je v napìtí s vìtinovou
spoleèností. Je tøeba zdùraznit, e ne kadé nové náboenské hnutí je sektou (ne
kadé je v napìtí s vìtinovou spoleèností). A také to, e pøíèiny tohoto napìtí jsou
rùzné: mohou to být nejenom charakteristiky nového náboenského hnutí, ale napø.
i netolerance nebo pøedsudky na stranì vìtinové spoleènosti.
Pastoraèní poradce tedy musí ve styku s veøejností vnímat pouití slova sekta
jako vyjádøení vztahu, který klient proívá. Tento klientùv vztah k dané náboenské
skupinì je nutné respektovat, ale zároveò je tøeba analyzovat jeho pravdìpodobnou
pøíèinu. Tou je patrnì klientùv pocit, e jeho hodnoty (rodinné, náboenské, kulturní
apod.) jsou ohroeny. Tento pocit je v nìkterých pøípadech jistì oprávnìný a slovo
sekta je pak na místì jako varování pøed sociální patologií a jejími - ve výjimeèných
pøípadech a tragickými - dùsledky. V èastìjích pøípadech ale klientùv pocit ohroení
nevyplývá primárnì z charakteristik dané náboenské skupiny, ale z klientova
momentálního psychického stavu a jeho spoleèenské situace. V takovém pøípadì je
tøeba slovo sekta skuteènì odmítnout jako pouhou nadávku, která má v podstatì
zakrýt klientùv problém, který by patrnì nastal i bez pøispìní dané náboenské skupiny.
Respekt ke klientovu proívání, schopnost rozliení pøíèin klientova negativního vztahu
k náboenské skupinì a citlivé vedení klienta k odpovídajícímu pojmenování jeho
problému je - jak jetì uvidíme níe - jedním z nejdùleitìjích úkolù pastoraèního
poradce v oblasti sekt a sektáøství.

3.3

Pojem nové náboenské hnutí a jeho charakteristika

Nová náboenská hnutí jsou kvùli svému protestnímu zamìøení èasto oznaèována
jako sekty. Svou novostí a dalími charakteristikami toti vytváøejí ve spoleènosti
napìtí, na nì spoleènost reaguje èasto právì tímto pejorativním oznaèením.
Nová náboenská hnutí charakterizují rùzní autoøi rùzným,31 ale celkovì znaèným
mnostvím znakù, které se vzájemnì nejen doplòují, ale èasto i pøekrývají. Pak je nutné
povaovat tuto kolekci znakù za neuzavøenou. Právì tak je ovem moné vystaèit
pouze s jedním znakem a z nìho pak vechny ostatní charakteristiky odvozovat. Takový
postup jsme zvolili v této práci, pøièem za základní (a svým zpùsobem dostaèující)
znak pokládáme to, e náboenské hnutí je nové.
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Za nové náboenské hnutí povaujeme to, které pøináí novou cestu spasení. U
sama mylenka, e hnutí jsou nová, vyjadøuje dùleitost toho, abychom o nich
uvaovali v kontextu ji existujících náboenských tradic, 32 øíká Bryan Wilson a
pokraèuje: Vechna nová hnutí nutnì nabízejí nìco, co je ve starých náboenstvích
nedostupné. V podstatì nabízejí jistìjí, kratí, rychlejí nebo jasnìjí cestu ke spasení.
Obsah slova spasení mùe být v rùzných kulturách rùzný, ale ze sociologického
hlediska je podstatou spasení ujitìní o monosti pøekonat zlo, a je teologicky èi
kulturnì definováno jakkoli.
Wilsonovým charakteristikám nové cesty spasení jako cesty jistìjí, kratí, rychlejí
nebo jasnìjí mùeme pøiøadit nìkolik pøíkladù. Jistotu pøísluníku nového náboenského hnutí mùe poskytnout dùraz na objevenou dùleitou pravdu v kanonickém
spise nebo dùraz na asketický zpùsob ivota náboenských virtuózù (øeèeno pojmem
Maxe Webera). Pøíkladem mùe být jistota spasení (certitudo salutis) na základì
zaslíbení a splnìní podmínek køesanské Bible, jak ji hlásalo hnutí Posvìcení33
v protikladu k nejistotì ohlednì budoucnosti, pociované ve vìtinových, lidových
církvích. Podobnou jistotu pøekonání zla, za nì povaují neschopnost uplatnit se
podle svých pøedstav v tomto svìtì, poskytuje pøísluníkùm Scientologické církve
pøesvìdèení o vìdeckosti jejich metody. Pøísným sledováním nejen svých èinù, ale
i mylenek a motivù a dùsledným veøejným vyznáváním høíchù získávají jistotu
pøísluníci èeského a slovenského extrémního protestantského hnutí Modrý køí.
Kratí cestou je moné rozumìt napø. nezájem pøísluníkù nového hnutí
o podmínky ke vstupu mezi duchovní elitu. Nová náboenská hnutí bývají z tohoto
dùvodu èasto zamìøena proti knìstvu a dalím elitám, nebo tyto elity vzdálili
monost spasení pro ty, kdo mezi nì nepatøí. Právì frustrace z nedostupnosti plnohodnotného náboenského ivota vede náboensky neprivilegované vrstvy k hledání
jiných, dostupných kritérií pro spasení - èistoty, chudoby, esoterního poznání apod.
Pøíkladem mohou být støedovìké køesanské sekty, ale tøeba i mnoství náboenských
inovací v upaniadovém období indického náboenství.
Typickým pøíkladem rychlejí cesty ke spasení mùe být zjednoduení indických
duchovních smìrù v podání nìkterých uèitelù na Západì. Zasvìcení s pøijetím mantry
je v Transcendentální meditaci mono získat ji po absolvování nìkolika pøednáek
a krátkého obøadu a po sloení pøísluné finanèní èástky. Stavu sámadhi, k nìmu
indiètí jógini tradiènì dospívají èasto a na konci ivota a po mnoha letech duchovního
úsilí, je v pojetí rí Matadí Nirmalá Dévi mono dosáhnout za jediný veèer.
Koneènì - etablovaná náboenství nemají sklon jenom ke skepticismu, a tedy
nejistotì ohlednì spasení, a nejenom k vytváøení duchovních elit, v jejich zájmu je
zvýit dùleitost své role prodlouením nebo ztíením cesty spásy pro ostatní. Elita
etablovaných náboenství má rovnì tendenci cesty spásy zamlovat a problematizovat náboenskými spekulacemi. Nová náboenská hnutí naproti tomu èasto pøináejí
jasnìjí schéma spasení a lepí vyhlídky na spasení. Pøíkladem takové pøímoèarosti
mohou být tøeba první metodisté. Pokud je jako prùvodní znak spasení chápáno
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uzdravení (napø. mezi køesanskými pentekostalisty), pøináí nové náboenské hnutí
jasnou perspektivu a lepí vyhlídky i v tomto smìru.
Novost nového náboenského hnutí je tedy potøeba vdy spatøovat na pozadí
starého, etablovaného náboenství èi (v sekularizované spoleènosti) na pozadí
obvyklého zpùsobu ivota a obvyklého ebøíèku hodnot. Pokud je stará cesta spasení
povaována za pøíli obtínou a dlouhou, nabízí nové náboenské hnutí rychlejí
a kratí cestu, pokud je povaována za pøíli krátkou, rychlou, a tím i lacinou, nové
náboenské hnutí pøináí monost zásluhy a v ní zakotvené jistoty. Pokud je stará
cesta transparentní, nové náboenské hnutí nachází skryté a tajné významy
posvátných spisù, pokud je naopak stará cesta opøedena spekulacemi, dává nové
náboenské hnutí jasnou vizi a perspektivu.
K zvlátnostem souèasného svìta ovem patøí, e tyto protikladné zpùsoby novosti
mohou existovat zároveò v jednom èase a místì: tak Boí dìti na konci 60. let pøináeli
novou, rychlou a do jisté míry hédonistickou cestu spasení v kontrastu k tomu, co
povaovali za sevøený, asketický a pokrytecký spoleèenský systém. Ve stejné dobì
a stejném místì ovem hnutí Haré Krina (ISKCON) otevíralo také novou, ale asketickou i jistou cestu spasení z hédonismu generace hippies. Mezi charakteristiky
nového náboenského hnutí tedy nemùe patøit obsah jeho zvìsti, ale relativní novost
této zvìsti v kontrastu se stávajícími pomìry.
Nová náboenská hnutí se ovem sama jako jistìjí, kratí, rychlejí nebo jasnìjí
cesty ke spasení neprezentují. Spíe se sama chápou jako nìco obnoveného,
reformovaného nebo oiveného (jako v probuzenectví, fundamentalismu nebo
v charismatické obnovì), nebo mohou být povaována za moudrost, novì shromádìnou z jiných, ménì známých kultur (jako hnutí Haré Krna, Mise boského
svìtla nebo 3HO), nebo mohou být prezentována jako nìco moderního a vìdeckého
(jako Køesanská vìda nebo scientologie). 34 Kadopádnì se mohou uplatnit jen
tehdy, pokud pøinesou novou hodnotu, nedostupnou starými prostøedky.
Novost náboenského hnutí je lákavá i tím, e - jak upozoròují Stark a Bainbridge 35 - znamená odhození zátìe minulosti a monost vyrovnat se s výzvami
souèasné kultury. Za dobrý pøíklad slouí tìmto autorùm mormonismus, který byl
v dobì svého vzniku (na rozdíl od jiných, starých, náboenských spoleèností)
zcela sluèitelný s tehdejím stavem vìdeckého poznání. Podobným pøíkladem by
mohla být ovem i nová náboenská hnutí, která pøily na Západ z jiného kulturního
prostøedí. Jejich úspìch mùe být dán i tím, e nìkterá tato hnutí pøizpùsobila své
výrazové prostøedky podvìdomému poadavku západního èlovìka na to, aby se
jejich poselství neocitlo v rozporu s názorem, který je chápán jako vìdecký. Pøíkladem
takto legitimizujícího výrazu mohou být slova energie èi evoluce, s úspìchem
pouívaná v nìkterých indických náboenských importech (napø. v sahada józe).
V místì svého pùvodu, kde s sebou nesou zátì minulosti, jsou tato hnutí ovem
pøijímána èasto velmi rezervovanì.36
V pøedchozích odstavcích bylo slovo nový jako hlavní charakteristika nového
náboenského hnutí postaveno nìkolikrát do protikladu ke slovu starý. Tato dvì
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relativní slova je tøeba upøesnit konstatováním, e nové náboenské hnutí je ve
spoleènosti nové tak dlouho, dokud existuje napìtí mezi ním a vìtinovou
spoleèností, tedy dokud je jeho základním postojem nesmiøitelný protest proti náboenskému ivotu spoleènosti a dokud je touto spoleèností odmítáno. Slovo nový
tak nevyjadøuje pouze èasový aspekt,37 ale v tomto významu se stává té synonymem
pro nezaèlenìný èi neakceptovaný. Z dùvodu tohoto fundamentálního postoje
protestu se mezi nová náboenská hnutí - jak uvidíme pozdìji - zaøazují i napø. nai
souèasní svìdkové Jehovovi navzdory tomu, e jejich organizace je u nás ji témìø
sto let stará.
Z novosti, resp. z kontrastu k dosavadním cestám spasení, vyplývají dalí
podstatné charakteristiky nového náboenského hnutí. Nìkteré z nich jsou dány ji
tím, e nové náboenské hnutí je v dobì svého vzniku poèetnì omezeno, a je tedy
skupinou v uím významu tohoto sociologického pojmu: Skupiny mají svoji vnitøní
organizaci pozic a rolí, systém norem, hodnot a symbolù (vlajka, heslo, prvky obleèení
a vzhledu ap.). ádná skupina neexistuje izolovanì, ale vdy je zaèlenìna do irích
sociálních kontextù a má svoji genezi. Èleny skupiny obvykle spojuje rùznì rozvinuté
vìdomí pøináleitosti, a to a po jasné odliování my a oni, které je spjaté s urèitými
ustálenými pøedstavami o nás (autostereotypy) nebo o tìch druhých (heterostereotypy). Vìdomí odlinosti je velmi významné pro soudrnost skupin a uvìdomìní si místa skupiny ve vztahu k druhým.38
Vrame se ovem k základní charakteristice nového náboenského hnutí. Novost
jeho ideje spasení je legitimována pøedpokladem, e nová cesta je lepí ne ostatní
cesty. Do vínku nového náboenského hnutí je tím vloena výluènost a nìkdy implicitní,
èastìji vak výslovná a tvrdá kritika ostatních zpùsobù spasení. Nejnaléhavìji musí
nové hnutí zdùvodnit svou existenci vzhledem k blízkým èi podobným cestám spasení,
a proto právì tyto blízké skupiny bývají kritizovány nejvíce.
Za projev výluènosti je tøeba povaovat i univerzalistický nárok vlastního
náboenského hnutí. Ten sdílí dokonce i Prabhupáda, zakladatel Mezinárodní
spoleènosti pro vìdomí Krny, tedy mu, jen pøiel na Západ z tradiènì náboensky
pluralitní indické spoleènosti. Trvá na jediné cestì spasení prostøednictvím oddanosti
Krnovi: Proè zùstáváte hindy, muslimy, køesany? Zanechte tìchto nesmyslù,
odevzdejte se Krnovi Vechno se okamitì vyøeí.39 Své posluchaèe nenechává
na pochybách, jak si pøedstavuje budoucí ideální spoleènost:  take si myslím, e
lidé by mìli mít jedno písmo, jednoho Boha, jednu mantru a jednu èinnost: jedno
písmo - Bhagavadgítu, jednoho Boha - Krnu, jednu mantru - Haré Krna mantru a
jednu èinnost - oddanou slubu Krnovi. Pak opravdu zavládne na celém svìtì mír.40
Výluèná atmosféra nového náboenského hnutí dává v nìkterých pøípadech
vzniknout pocitu majitelství pravdy. Pokud o pravdì hovoøí, pøísluníci nového
náboenského hnutí èasto vìøí, e v jejich uèení je obsaena celá a úplná pravda a e
tato pravda je zároveò jediným klíèem ke vem otázkám a obtíím tohoto svìta. Typická
jsou v tomto smìru mnohokrát opakovaná slova Abd-ru-shina, zakladatele hnutí Grálu,
e jeho uèení je bez mezer a e dokáe odpovìdìt na kadou otázku41 .
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Na osobní rovinì se výluènost nového náboenského hnutí projevuje jako vìdomí
vyvolenosti42 a zvlátního osobního poznání. Z nìho èasto vyplývá odpovìdnost
vùèi dalím lidem, èi snad lépe øeèeno - vùèi lidstvu samotnému. Pro pøísluníky
nového náboenského hnutí ovem bývá charakteristické, e tato odpovìdnost je
chápána do znaèné míry abstraktnì: není výjimkou, kdy napø. dají svùj pøestupek do
souvislosti s pøírodní katastrofou na druhém konci svìta a pocítí za ni odpovìdnost,
na druhou stranu jim vak velikost vlastního poslání a odpovìdnosti nedovolí vìnovat
odpovídající pozornost nejbliím lidem. Ti pak zmìnu chování tìchto pøísluníkù
charakterizují jako posun smìrem k pøehlíivosti, lhostejnosti èi a k cynismu.
Výluènost a u na kolektivní èi na osobní rovinì bývá vyjadøována jetì jinak
ne kritikou starých cest spasení a mesiáským posláním. K vymezení své pozice
nové náboenské hnutí èasto zvolí takový znak (èi znaky), který je nový a který ho od
nejbliích skupin na první pohled odliuje. Takovým typickým ibboletem43 je
mahámantra oddaných Krny, køest v dospìlosti u baptistù, sobota u adventistù,
glosolálie u pentekostalistù nebo pøesvìdèení svìdkù Jehovových, e boí jméno
správnì zní Jehova. Dùleité je pøedevím to, e tento ibbolet musí být zdùraznìn
natolik dostateènì, aby splnil svou odliovací funkci. Pro vnìjí pozorovatele mùe
být toto zdùraznìní tak zvlátní a nepochopitelné, e na jeho základì èasto vytvoøí
jméno èi pøezdívku pøísluníkù onoho nového náboenského hnutí. Pøíkladù pùvodnì
hanlivých oznaèení na základì ibboletu je nesèetnì: jehovisté, kvakeøi, shakeøi apod.
Funkce ibboletu mùe být dobøe dokumentována doktrínou svìdkù Jehovových,
podle ní Jeí zemøel na popravèím kùlu. Køí, který má jako nástroj Jeíovy smrti
v úctì vìtina køesanù, je podle svìdkù Jehovových vlastnì pohanským falickým
symbolem.44 Z toho pro svìdky Jehovovy vyplývá, e ti, kdo mají køí v prùèelí svých
kostelù a modliteben, jsou vlastnì odporní uctívaèi pohanských bohù. Tím je
zdùvodnìno, proè mají potenciální svìdkové Jehovovi opustit své pùvodní
køesanské denominace a stát se jedinými správnými køesany - svìdky Jehovovými.
Pro ibbolet je pøíznaèné také to, e dùleitost mu vìtinou pøikládá pouze ono nové
náboenské hnutí, které si ho za znak své legitimnosti a odlinosti vybralo. Lze se
napø. domnívat, e naprostá vìtina køesanù kromì svìdkù Jehovových nepøikládá
tvaru Jeíova popravèího nástroje ádnou zvlátní dùleitost.
Kromì nutnosti zdùvodnit svou existenci pomocí výluènosti a pomocí jednoho èi
více ibboletù cítí pøísluníci nového náboenského hnutí vìtinou také nutnost
zdùvodnit výjimeènost doby, v ní se tato nová cesta spasení objevila. Odpovídají
tak na otázku, proè se toto nové náboenské hnutí objevilo právì ve chvíli svého
vzniku a nikoli døíve nebo pozdìji v lidských dìjinách. Potøebu zdùvodòovat svou
existenci zvlátním èasem,45 odliným od jiných èasù lidských dìjin, nazývá Tomá
Novotný kairofilií: jedná se podle nìj o typickou zálibu v uèení o tom, e ijeme ve
zvlátní, vìtinou poslední dobì. To dodává dotyèné skupinì, jejímu poslání
a vposledu kadému jejímu èlenu tolik kýený pocit významnosti. Proto se tak èasto
u tìchto skupin zdùrazòuje brzký konec svìta, a dokonce se èasto vypoèítává jeho
pøesné datum. Kdy pak dìjiny lidstva schematizují do jednotlivých období, vdy
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podle daného uèení ijeme právì v období posledním. 46 Pøíkladù kairofilie je velké
mnoství; Novotný uvádí Církev sjednocení (proívá souèasný poslední vìk
splnìného zákona), víru bahá´í (zakladatel je pokládán za poslední boí manifestaci)
a Nebeskou bránu (podle jejího uèení mají lidé právì nyní poslední pøíleitost pøed
zaoráním Zemì a vytvoøením nového svìtového paøenitì).
Jev, který Novotný nazval kairofilií, ve svých pracích popisuje i Bryan Wilson.
Pøipomíná, e sektáøský smysl èasu se radikálnì lií od toho, s ním se setkáváme
v tradièním církevním náboenství. Církev se snaí èinit nabídku trvale a opakovanì
generacím, jak jdou po sobì. 47 - Zvlátní smysl èasu nenacházíme podle Wilsona jen
v mileniálních hnutích, ale dokonce terapeutické a manipulacionistické skupiny jako
Køesanská vìda nebo scientologie se prezentují, jako by byly pøedzvìstí transformovaného svìta pøíleitostí, do nìho je nejlépe být vtaen co nejrychleji.48
Pokud se nacházíme ve zvlátním èase, který je poznamenán napø. spìchem pøed
zánikem tohoto svìta nebo z nìho vyplývající misijní horlivostí, je snadné povaovat
kteroukoli jinou èinnost za nedùleitou, nebo dokonce za nebezpeènou, protoe odvádí
nai pozornost a ohrouje nae poslání. Jak poznamenává tampach 49 , kdy
charakterizuje sektu, svìt kolem a jeho mylenky je nebezpeèný. Není radno se s ním
stýkat nad rámec nejnutnìjích praktických potøeb. Z toho vyplývá prostøedí urèité
uzavøenosti pøed jinými informaèními zdroji a podnìty zvenku. Nové náboenské
hnutí èasto pokládá napø. èetbu jiné ne (své) náboenské literatury za zbyteènou,
jakoukoli zábavu èi vzdìlávání za pouhou ztrátu èasu, vydávání prostøedkù nad rámec
uspokojení základních potøeb za zbyteèné plýtvání èi utrácení atp. Samozøejmì:
s pøihlédnutím ke kairofilii je takový postoj zcela pochopitelný.
Z kairofilie nového náboenského hnutí vyplývá i dalí podstatný znak: nové
náboenské hnutí vìtinou nemá èas na propracování své vìrouky a z dùvodù
údernosti a pøesvìdèivosti poskytuje pouze velmi jednoduchý a èernobílý obraz
svìta a své role v nìm. Tento obraz bývá podepøen fundamentalismem, který Ivan
tampach krátce charakterizuje jako jednoduchý, pøímoèarý pøístup k pramenùm,
k posvátným spisùm (bibli, koránu, védám) nebo vìrouce.50 Pochybnosti, námitky a
otázky nejsou v takovém prostøedí obvyklé a pokud jsou vzneseny, bývají buï rychle
odkládány formou zjednoduených pouèek, nebo pøímo démonizovány. Zjednoduení
nauky, její èernobílost51 a s ní spojená radikalita spolu s legitimizujícími ibbolety
staví jasné hranice mezi nové náboenské hnutí a okolní spoleènost, protoe umoòuje pouze dva postoje: rezolutní (nechápavé, pøekvapené atd.) odmítnutí, nebo naopak
bezvýhradné (nadené, nekritické atd.) pøijetí.
Právì nekritické nadení a vysoký stupeò oddanosti jsou dalími znaky, které
charakterizují nové náboenské hnutí a které vyplývají z jeho novosti a ze skuteènosti,
e jeho pøísluníky jsou èlenové první generace. Zatímco dalí generace následovníkù se do náboenského prostøedí rodí a jsou v nìm vychováváni, èlenstvo první
generace si své náboenské hnutí vybírá a volí. Lze pøedpokládat, e èlen první
generace bude muset pøekonat urèitý spoleèenský odpor, aby se mohl ke svému
náboenskému hnutí pøipojit - minimálnì jistý odpor své rodiny èi nejbliích. Ji tato
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cena, kterou je nutno za pøipojení zaplatit, pøedurèuje èlenstvo první generace
k tomu, aby jeho nadení a ochota k obìti pøevyovala nadení dalích generací
èlenù. Jak uvádí Barkerová,52 z historie je patrné, e hnutí, která sestávají hlavnì
z èlenstva první generace, mají tendenci být daleko více enthusiastická ne vìtinové
náboenské tradice, které se èasem pravdìpodobnì stanou usedlejími a více
institucionalizovanými.
Nová náboenská hnutí jsou dobrovolnými organizacemi, které poskytují pøíleitost k vìtímu nasazení a k vìtí oddanosti ne kterákoli jiná spoleèenská instituce
(napø. politická strana). Mobilizují energii, oddanost a schopnosti lidí dokonaleji ne
kterákoli jiná neplacená forma nebo oblast aktivity, pøipomíná Bryan Wilson.53 Totální
oddanost, kterou èlenové první generace svému náboenskému hnutí vìnují, jednak
ovlivòuje vechny dalí oblasti jejich ivota, jednak èasto témìø vyluèuje starost
o budoucnost, 54 o vzdìlání, v nìkterých pøípadech i o rodinu nebo také zájem o
spoleèenský ivot, kulturu, koníèky apod.
V dùsledku toho pak - jak uvádí Bryan Wilson na jiném místì ji citované práce skuteènost, e èlovìk je èlenem takové skupiny je sama o sobì tím nejdùleitìjím
faktem, který o nìm vypovídá. O tom, co je moné od nìho oèekávat, øíká více ne
kterákoli jiná informace, která se ho týká.55 Jinými slovy, nové náboenské hnutí
poskytuje svému pøísluníku zøetelnou sociální identitu: Náboenská oddanost
v tìch skupinách, které oznaèujeme jako sekty (v této práci ovem dáváme pøednost
termínu nová náboenská hnutí - pozn. Z. V.) je hodnotou, která naprosto pøevyuje
vechny dalí povinnosti a vztahy. Pokud je èlovìk anglikánem nebo metodistou, je
to pouze jednou z mnoha jeho vlastností Pokud je èlovìk jedním ze svìdkù
Jehovových, adventistù sedmého dne nebo oddaným pentekostalistou, je to nejdùleitìjí fakt o nìm.56
Na základì poskytování této zøetelné sociální identity je pak moné rozliit ty
náboenské skupiny, které tak vysokou míru oddanosti vyadují, a ty, které ji sice
umoòují, ale nevyadují. Zatímco ty první vytváøejí prostøedí, v nìm nelze existovat
bez odpovídajícího stupnì oddanosti, v tìch druhých rùzné stupnì nasazení
(oddanosti) vytváøejí celou kálu a umoòují jednotlivci se na této kále kamkoli
zaøadit. První typ je charakteristický pro nová náboenská hnutí, druhý pro náboenské
skupiny typu církev a denominace.
Radikalita èernobílého vidìní svìta a nároku na totální oddanost vytváøejí v novém
náboenském hnutí podmínky pro náhlou konverzi a rychlý rozchod s dosavadními
hodnotami. Zatímco konverze k tradièním náboenstvím se v pøípadì typu církev
pøíli nepøedpokládá nebo v pøípadì denominace probíhá po nìkolik mìsícù èi nìkolik
let,57 pro nové náboenské hnutí je typický dùraz na rychlé a okamité rozhodnutí,
který mùe být doprovázen citovým vydíráním, vyuíváním tlaku skupiny a podobnými
metodami manipulace. Poadavek rychlé konverze je dán jednak naléhavým,
kairofilním uèením, jednak snad i obavou, e kontakt adepta s prostøedím, které není
novému náboenskému hnutí naklonìno, by znamenal pro uskuteènìní jeho konverze
nebezpeèí.
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Nová náboenská hnutí se tak stávají ideálními pøíleitostmi pro tzv. radikální
odchod, situaci pøedevím mladých lidí, kteøí jsou vedeni spíe oèekáváním jejich
rodin ne svou vlastní vùlí58 a které toto oèekávání pøivádí do zásadního konfliktu
s vlastními intelektuálními, duchovními a spoleèenskými standardy.59 Kvùli naprostému nepochopení pøíèin radikálního odchodu jejich dìtí se u nìkterých rodièù ujala
teorie vymývání mozku jako jediné pro nì pøijatelné vysvìtlení náhlé konverze.
Je ovem tøeba zdùraznit, e k novým náboenským hnutím se nepøipojují jen
mladí lidé, ale také ti, kteøí se v produktivním vìku, èi dokonce i stáøí ocitnou z nejrùznìjích dùvodù v rozporu se svými dosavadními hodnotami. Dále je tøeba pøipomenout, e cílem radikálních odchodù nemusejí být jen náboenské skupiny, ale také
extrémní politické strany a frakce, militantní nebo humanitární organizace èi terapeutické skupiny.
Pøijmout nabídku nového náboenského hnutí mùe být spoleèensky natolik
nároèné, e nabídka je zpravidla schopna zasáhnout jen urèitou sociální skupinu.
Nová náboenská hnutí pak vykazují znaènou sociální homogenitu. U Niebuhr
a Troeltsch mìli za to, e nová náboenská hnutí vyrùstají v prostøedí chudých, pro
nì jsou nové nadìje na budoucí spasení kompenzací neutìené souèasné situace.
V minulých staletích tento aspekt jistì hrál dùleitou roli a v dnením tzv. tøetím svìtì
ji doposud hraje. Nebyli to ale vdy chudí, kdo tvoøili významnou èást pøísluníkù
nového náboenského hnutí tak, jako jetì na poèátku 20. století byli první
pentekostalisté èasto relativnì chudí mìsttí prùmysloví dìlníci. Prvními adventisty
sedmého dne byli naopak dobøe zaopatøení obyvatelé malých mìst zemìdìlských
oblastí Spojených státù, typickými pøísluníky Køesanské vìdy byly americké dámy
støedního vìku a støední tøídy a plymouthtí bratøi zase byli vìtinou jako samostatní
øemeslníci pøísluníky britské nií støední tøídy.60
Homogenita nových náboenských hnutí ve druhé polovinì 20. století je dána ani
ne tak spoleèenským postavením (výjimkou mohou ale být napø. spoleèensky
znevýhodnìní èernoi v hnutí rastafariánù) jako spíe vìkem. Jak uvádí Bryan
Wilson,61 nová sektáøská hnutí v západních zemích mají jeden zvlátní znak, který
je odliuje od pøinejmením vìtiny etablovaných sekt køesanské historie,
a tím je jejich nápadná pøitalivost pro zvlátní generaèní skupinu - pro mladé. Ve
stopì hned za disidentskou subkulturou hippies s jejím deviantním hédonistickým
ivotním stylem tyto sekty nabízely sebe jako alternativu subkultuøe hippies a zvlátì
tìm, kdo byli deviací a delikvencí hippie scény rozèarováni.
Velmi dobré vysvìtlení pro skuteènost, e vlna nových náboenských hnutí
v 60. letech minulého století zasáhla pøedevím mladé, má Roy Wallis: edesátá léta
20. století znamenají vrchol v historii kultury mládee. Fenomén kultury mládee je
sám nedávného pùvodu jako dùsledek vývoje prùmyslové technologie, který
osvobodil mladé z produktivní aktivity a vyvolal potøebu rozsáhlého a èasto specializovaného vzdìlávání, které zahrnuje stále delí období ivota. Mláde tak získává
dvojznaèný status mezi dìtstvím a dospìlým svìtem práce, status, který postrádá
jasné místo ve spoleènosti, ale který se nicménì stává útoèitìm stále vìtí èásti
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populace. Velká èást této populace je oddìlena do zvlátních ghett mládee, jakými
jsou instituce pokroèilého vzdìlávání. Tam mladí získávají mnoho svobody a málo
povinností, ale souèasnì málo moci a málo okamitých odmìn ve formì pøíjmù
a spoleèenského postavení.
Wallis dále cituje nìkolik statistických údajù, které ukazují e ve Velké Británii
stoupl poèet vysokokolských studentù denního studia mezi lety 1962 a 1967 o 73%
a ve Spojených státech se tento poèet mezi lety 1960 a 1970 zdvojnásobil. Byly to
pøedevím dìti støedostavovských rodin, které profitovaly z ekonomicky zajitìného
prostøedí a z pocitu, e práce a starosti dospìlého vìku jetì mohou poèkat. Díky
kontaktu prakticky pouze s vrstevníky u nich vzrùstal idealismus a touha zmìnit svìt.
Ovem tyto pokusy o znovustvoøení svìta svìtskými prostøedky ztroskotaly, píe
Wallis a pokraèuje: Vize lásky, míru, spoleèenství a svobody dìlat si, co kadý chce,
pøivedla pøísluníky hnutí hippies do dezorganizace, entropie, duevních chorob,
zneuívání a vítìzství nikoli pokorných, ale nejménì citlivých. Tím, e zklamaly svìtské
prostøedky ke zmìnì svìta, øada pøísluníkù této generace se v touze udret si nadìji
na zmìnu svìta obrátila k náboenským prostøedkùm, a to samozøejmì k tìm alternativním.
Mùeme tedy shrnout, e sociální homogenita, typická pro nová náboenská
hnutí, se netýká ani tak samotné chudoby, jako spíe spoleèensky nejistého postavení,
které s sebou chudoba nese. Na Západì, kde masová chudoba pøestala být ve druhé
polovinì 20. století problémem, zdìdili spoleèensky nejisté postavení mladí lidé - dost
staøí na to, aby o svém ivotì sami rozhodovali, ale zároveò s natolik dobrým zajitìním,
aby nemuseli za svá rozhodnutí pociovat bezprostøední odpovìdnost. A na výjimky
(napø. hnutí Haré Krna) jsou nová náboenská hnutí atraktivní pøedevím pro
vzdìlanìjí èást mladé generace.
Sociální homogenita (a u chudých, jinak spoleèensky znevýhodnìných nebo
mladých) je pøedpokladem pro bezprostøední vztahy v novém náboenském hnutí. Ty
jsou umonìny skuteèností, e na poèátku je nové náboenské hnutí malou skupinou.
Tuto malost povaují nìkteøí autoøi (pøedevím z øad sociologù) dokonce za základní
znak skupin, které obvykle nazývají jako sekty.62 Tito autoøi neberou ale v úvahu,
e znaky sekty si náboenská skupina mùe podret i navzdory poèetnímu rùstu,
take napø. v pøípadì svìdkù Jehovových jsme oprávnìni hovoøit o novém náboenském hnutí (a dokonce - jak uvidíme dále - i o sektì), aèkoliv èlenská základna této
organizace pøevyuje pìt miliónù.
Bezprostøední vztahy jsou u èlenstva první generace a ve spojení s enthusiasmem
naprosto pøirozené. Lapidárnì, s pouitím své terminologie (pojem sekta bychom
nahradili pojmem nové náboenské hnutí) charakterizuje povahu vztahù v náboenské
spoleènosti Bryan Wilson:63 Církev se prezentuje jako hierarchie, sekta jako komunita
a bratrstvo.
V jiné práci 64 Wilson konstatuje, e nové náboenské hnutí poskytuje více
pøedností komunity ne kterákoli jiná spoleèenská instituce. Aèkoliv by bylo moné
namítnout, e existuje øada nenáboenských spoleèenství se srovnatelným typem
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a stupnìm vzájemných vztahù, je tøeba souhlasit, e v nových hnutích dochází
k mobilizaci aktivních vztahù a podpoøe energického nasazení Takové organizace
se stávají podpùrnými skupinami, atraktivní a povzbuzující pro lidi zapojené do drsné
moderní spoleènosti.65
Nìkteøí autoøi (z novìjích napø. Enroth66 ) uvádìjí jako znak nových náboenských
hnutí (v jejich terminologii - sekt) protiknìské zamìøení. Vystihují tím - podle naeho
názoru - ovem spíe poèáteèní bezprostøednost vztahù a poèáteèní rovnoprávnost
vech èlenù (kromì vùdce èi zakladatele) ne cílené zamìøení proti duchovním. Ti jsou
sice èasto chápáni jako reprezentanti nepøátelského okolí, popø. jako pøekáka na
cestì ke spasení, ale podstatnìjí je, e jsou symbolem náboenské nerovnosti.
Za dobrý pøíklad toho, e podstatou tzv. protiknìského zamìøení je rovnostáøství,
mùe slouit raný mormonismus 30. a 40. let 19. století. Ten s vyuitím terminologie
biblického Starého zákona radikálnì redefinoval pojetí knìství tak, e se Áronovými
knìzi stávají obvykle vichni dospìlí mutí èlenové. Tím je zachována jejich
rovnoprávnost (samozøejmì se týká pouze muù a samozøejmì nad touto rovnoprávnou
základnou postupnì vznikla celá hierarchie náboenských úøadù). Souèasnì ale tìmto
rovnoprávným muùm (v poèátcích mormonismu vìtinou silnì sociálnì deprivovaným) jejich knìská role dodává pocit nadøazenosti nad okolní spoleèností
a zvlátì nad sociálnì jetì více deprivovanými èernochy. (Odmítnutí knìství
èernochùm bylo pod tlakem americké veøejnosti a na základì zjevení prezidentovi
S. W. Kimballovi odvoláno a v roce 1978.)
Poèáteèní étos rovnoprávnosti nìkdy nedovolí novému náboenskému hnutí
institucionalizovat roli duchovních (u plymouthských bratøí ani po témìø 200 letech
existence), praktické potøeby vak - jak uvidíme níe - si zastávání takové role èasem
vynutí. - Nová náboenská hnutí, tvoøená pøevánì sociálnì deprivovanými pøísluníky, mají pochopitelnou tendenci zavádìt nejen náboenskou, ale i ekonomickou rovnost.
Nadeneckou atmosférou nového náboenského hnutí a emoènì uspokojujícími
bezprostøedními vztahy je moné také vysvìtlit jev, který se nìkdy nazývá
bombardování láskou. Tímto výrazem, který pùvodnì pochází z prostøedí Církve
sjednocení (munistù), se nazývá typ misijního pùsobení, který je zaloen na kulturnì
neobvyklém projevování lásky, pøátelství a náklonnosti. Zvlátì v uzavøeném prostøedí
mùe být tento zpùsob úèinný, protoe objekt bombardování láskou není vdy
schopen nesouhlasem riskovat zklamání èi zranìní svoje èi milujících èlenù skupiny.
Sociální homogenita, bezprostøední vztahy, nadenectví a vysoký stupeò
oddanosti a nasazení jsou ivnou pùdou pro charismatizaci vùdcovské osobnosti.
Charismatem v sociologii není vlastnost osobnosti67 v tom významu, v jakém se
s pouitím tohoto pojmu setkáváme v bìné mluvì (ve spojení mít - nebo nemít charisma). Sociologickému pojetí je blií pùvodnì køesanská teologická náplò
tohoto slova, které oznaèuje boí nadpøirozený dar milosti, jen - a to je charakteristické - ovem musí být náboenským spoleèenstvím rozeznán a potvrzen. Dùraz
sociologie tkví právì v tomto rozpoznání a ve shodì pøísluníkù náboenské skupiny
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na existenci nadpøirozených (nebo alespoò mimoøádných, neobvyklých) vlastností èi
schopností urèité osoby. Ta pak na tomto základì uplatòuje nad pøísluníky nového
náboenského hnutí charismatickou autoritu.
Autoritu legitimovanou charismatem odliuje od byrokratické a tradièní autority
ji zakladatel sociologie náboenství Max Weber.68 Základem charismatické autority
je podle nìho rozpoznání nadpøirozených, nadlidských nebo alespoò zvlátì
výjimeèných sil èi kvalit,
které jsou chápány jako boského pùvodu nebo
pøíkladné.69 Ti, kdo tyto síly a kvality rozpoznávají, se cítí být charismatické autoritì
zavázáni oddaností, posluností a slubou. Nositel charismatické autority udruje
tuto oddanost tím, e podává o svém mimoøádném postavení dùkazy.
Dosahování výe zmínìné shody mezi pøísluníky náboenské skupiny je moné
nazvat procesem charismatizace. Charismatizací tak zde spolu s Eileen Barkerovou
rozumíme proces socializace prostøednictvím uèení se rozpoznávat charisma vùdce.70 Tento proces Barkerová sledovala pøi svém dlouhodobém pobytu v komunitì
Církve sjednocení (munistù). Vimla si, e atmosféra v komunitì vedla k neustálému
zdùrazòování nadpøirozených vlastností zakladatele tohoto nového náboenského
hnutí, Son-Mjong Muna,71 a jeho role Pravého rodièe pøi spáse lidstva. Píe: Mun je
prezentován jako dokonalý pøíklad, který by mìli jeho následovníci napodobovat.
Pøed recitací Slibu, který kadý èlen vykonává kadou nedìli v pìt hodin ráno a pøi
zvlátních pøíleitostech, se úèastníci bohosluby tøikrát pokloní a k zemi. Je jim
øeèeno, e ná pøístup k Bohu je umonìn prostøednictvím Pravých rodièù, kteøí
reprezentují Nebeského Otce, a tak si v tomto smyslu máme pøedstavit, e první
poklona je urèena Bohu, druhá Pravému Otci a tøetí Pravé Matce. Bìhem recitace
Slibu Munovi následovníci vyznávají svou hrdost na to, e se stali dìtmi jediného
Pravého rodièe.72
O ivotì charismatizovaného vùdce Muna existuje bezpoèet mýtù. Velmi cenìny
jsou pøedmìty, jich se dotkl (hrníèek, z nìho pil, idle, na ní sedìl). Vyprávìjí se
pøíhody o jeho lidském chování (jak rád chodí na ryby, jak si hraje s dìtmi), které paradoxnì - posluchaèùm naznaèují, e ve skuteènosti je více ne lidský. Kadému
jeho èinu je pøikládán kosmický význam a neúspìchy v jeho poèínání jsou
interpretovány jako dùkazy toho, e satan je skuteènì pobouøen jeho èinností a snaí
se jí zabránit vemi prostøedky. Munovy zjevné chyby jsou vydávány za chyby jeho
spolupracovníkù a z omylù jsou uèinìny úspìchy. 73 Ilustrativním pøíkladem síly
charismatizace byla situace, kdy Mun v extázi vybral mezi desítkami jiných dvojic pro
svatební poehnání také bratra a sestru. Tato trapná situace byla vysvìtlena jako
dùkaz Munovy schopnosti rozpoznat duchovní, ba a genetickou blízkost lidí.
Dokonce i nevypoèitatelnost pomáhá zvyovat pocit, e je to opravdu nìkdo
zvlátní.74
Nejcennìjí fakt na pozorování Eileen Barkerové je vak to, e ádný èlovìk
z komunity, kterou navtívila, nepoznal svého vùdce Muna osobnì. Charismatizaci
jeho osoby - stejnì jako stovek dalích charismatických vùdcù - tedy umonil proces
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uèení se jednoho následovníka od druhého. Tento proces je zajisté tím úèinnìjí, èím
uzavøenìjí je charismatizující skupina. Barkerová tedy mùe ve své studii shrnout,
charisma nefunguje jako dùsledek osobní zkuenosti setkání tváøí v tváø, bìhem
ní by potenciální následovník rozpoznal nìco zvlátního, ale jakmile se následovníci
stanou èleny hnutí, ostatní je nauèí charisma rozeznávat.75
V tomto procesu nejsou osobní vlastnosti charismatizovaného vùdce dùleité.
Oproti oèekávání laické veøejnosti nemusí být výjimeènì inteligentní, výøeèný apod.
Naopak - rùzné studie76 potvrzují, e se mùe jednat i o osobnosti, které zdánlivì
nemají sílu strhávat na sebe pozornost. To, na èem nejvíce záleí, je schopnost
budoucího vùdce vystihnout skryté momentální duchovní potøeby urèitého okruhu
lidí a poskytnout jim náboenskou odpovìï77 na jejich frustrace.78 Pokud je jeho
odpovìï dostateènì pøesvìdèivá, vznikne u nìkterých pøíjemcù tohoto poselství
ochota ho charismatizovat (pøipisovat mu nadpøirozené nebo alespoò mimoøádné
vlastnosti a schopnosti). Tato ochota samozøejmì vzrùstá v dobì spoleèenské
nestability a nejistoty, která mùe být alespoò do jisté míry posílena i umìle, napø.
kairofilními pøedpovìïmi katastrof. Dùleitá je vùdcova jistota, k ní se mohou upnout
nadìje nejistých a frustrovaných následovníkù. Pokud se spojí na jedné stranì
frustrace a ochota charismatizovat a na druhé stranì vyzaøující jistota a ochota nechat
si pøipisovat mimoøádné vlastnosti, pak se vytvoøí pevný vztah mezi vùdcem a následovníky, který je pro nové náboenské hnutí typický.
Nové náboenské hnutí není ale ochotno charismatizovat jen svého vùdce. Pod
vlivem pøesvìdèení o jedineènosti a výluènosti svého poznání a poslání i pod vlivem
pøesvìdèení o posledním èase (kairofilií) jsou náboenská skupina i její jednotliví
èlenové èasto ochotni pøikládat nadpøirozený význam událostem a aktivitám, jim
jsou pasivnì èi aktivnì pøítomni. Pøesvìdèení, e se podílejí na rozhodujících
kosmických dìjích, dává kadé události v jejich ivotì hlubí smysl. Celý svìt je pak
pro nì naplnìn znameními, dùkazy o transcendentních zásazích, zázraky apod.
V oddíle o charismatizaci byla nejèastìji citována Eileen Barkerová. Tato socioloka dala ve své pozdìjí práci do vztahu charismatizaci a neobvykle velkou míru
autority, které se obvykle tìí vùdci nových náboenských hnutí, kdy charismatizaci
definovala jako spoleèenský proces, v nìm následovníci zaènou pociovat nejenom
to, e jejich vùdce má velmi zvlátní moc nebo charisma, ale také to, e s ním mají
osobní vztah a e jsou pøipraveni mu udìlit nezpochybnitelnou autoritu nad celou
kálou aspektù svého ivota.79 Barkerová volí tato slova tak, aby zdùraznila, e
následovníci charismatizovanému vùdci autoritu udìlují sami; vùdce tedy nemusí
být vùbec autoritáøský, a pøesto poívá obrovskou autoritu.
Autorita a reálné èi domnìlé autoritáøství vùdce je ve skuteènosti to, co nezúèastnìní lidé na novém náboenském hnutí obvykle zpozorují nejdøíve a co je také mùe
nejdøíve znepokojit. Velkou míru autority vak není moné pochopit bez porozumìní
úlohy charismatizace. Vùdce je charismatizován svými následovníky a ti potvrzují
(navzájem i sami sobì) oprávnìnost charismatizace posluností jemu. (Poslunost je
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odùvodnìna nikoliv racionálnì, ale nadpøirozenými schopnostmi charismatizovaného
vùdce.) A vìtí míra poslunosti mùe být nejsnáze odùvodnìna pøisuzováním více
nadpøirozených schopností ve více oblastech - tedy vìtí charismatizací.
Pokud k tomuto spirálovému dìji pøipoèteme skuteènost, e s kadým vyvýením
vùdce vnímá následovník i rùst vlastní dùleitosti, je daleko snáze pochopitelné, kdy
následovníci zaènou povaovat vùdce za autoritu nejen v duchovních otázkách, ale
postupnì i v dalích otázkách praktického ivota. Jedna vùdcovská osobnost se tak
stane - øeèeno s výe citovanou Barkerovou - nezpochybnitelnou autoritou nad
celou kálou aspektù ivota. A pokud navíc vezmeme v úvahu, e odevzdání
odpovìdnosti za vlastní ivot do rukou kompetentní (charismatizované) osobnosti je
v podstatì pøíjemné a osvobodivé, není tìké pochopit, e pøísluníci nových
náboenských hnutí se autoritativnímu jednání vùdce podrobují dobrovolnì a rádi.
Do znaèné míry dobrovolnì pak také ze svého ivota vyluèují jiné, napø. vzdìlávací èi
zdravotnické autority (odmítání lékaøù, lékù apod.)
Na tomto místì tak mùeme vylouèit dva mýty, jimi si veøejnost obvykle fenomén
nových náboenských hnutí vysvìtluje. Jednak je to mýtus zvlátní, silné,
charismatické a autoritativní vùdcovské osobnosti, o nìm jsme se ji zmínili. Proces
charismatizace naopak ukazuje, e na vytvoøení v nìkterých pøípadech velmi silné
mocenské polarity mezi vùdcem a následovníky mají srovnatelný podíl obì strany. Druhým mýtem je pøedstava uvádìní následovníkù do stavu závislosti na autoritì
vùdce pomocí drog, halucinogenù, hypnózy, transových stavù apod. Mechanismus
charismatizace ukazuje, e neobvyklá míra autority se mùe uplatòovat naopak
v podmínkách plného vìdomí, dobrovolnosti a pocitu tìstí.
Pokud jsme charakterizovali vztah nového náboenského hnutí a vìtinové
spoleènosti jako protest, bude znít v první chvíli paradoxnì, kdy konstatujeme, e
samotné nové náboenské hnutí bývá prostøedím, vyadujícím velkou míru
konformity. U samotné pøipojení vyaduje od adepta pøizpùsobení se nejen normám
skupiny, ale i odpovídající slovní vyjádøení. Jak pøipomíná Wilson,80 proces konverze
je procesem uèení (a odnauèování). Jednotlivci jsou socializováni ke konverzi a následnì se uèí, jak správným jazykem vyjádøit, co se stalo.
Ji od Troeltsche si øada autorù vímá toho, e nová náboenská hnutí (jimi èasto
nazývaná sektami) vyadují na rozdíl od tradièních náboenství pøi vstupu svých
nových èlenù pøekonání jakési bariéry. Tento práh mùe mít podobu veøejného
svìdectví o konverzi nebo (èasto té veøejného) zøeknutí se dosavadních vazeb rodiny, manelství, majetku, jména apod. Kadopádnì ji na zaèátku èlenství je
pøísluník nového náboenského hnutí veden ke konformním postojùm a k vyjádøení
pøíslunosti ke skupinì.
Ochota se pøizpùsobit je pak díky autoritì charismatizovaného vùdce stále více
roziøována. Jakmile je jednotlivec souèástí hnutí, píe Bryan Wilson,81 pøedpokládá
se, e jeho motivace jsou takové jako u ideálního èlena. Existuje zvlátní odmìna za
konformitu a existují uznávané zkouky - spoleèenského chování, jednání v misijní
slubì, plynulosti modliteb èi mluvení v jazycích, schopnosti sledovat linii výkladu
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doktríny, abstinence atd. - tím vím je mìøena konformita a podle toho je regulováno
chování.
Tento tlak na konformní chování zpùsobuje populární pøesvìdèení vnìjích
pozorovatelù, e v nových náboenských hnutích jsou stanovena pøesná pravidla,
jejich nedodrování se pøísnì trestá. Pravdou je ale spíe to, e ústní, nato písemná
pravidla neexistují. Jednoty chování a jednání se dosahuje tlakem skupiny. Ten je
vytváøen jednak vìdomím výluèného poselství nové cesty spasení a jednak pøáním
vyhovìt tøeba nevyøèeným pøáním vùdce. Tlaku skupiny se jednotlivec dobrovolnì
a rád podøizuje, nebo právì náboenská skupina mu dodává potøebné jistoty a ádané
vìdomí vlastní hodnoty. Svou pøíslunost k novému náboenskému hnutí mùe
dokonce zdùrazòovat zpùsobem obleèení, výbìrem slov (náboenských termínù),
melodií øeèi apod. Také prostøedky pro vyjadøování citù, a dokonce i mylenková
schémata a logické postupy mohou vykazovat velký stupeò konformity, neèekaný u
èlovìka, který se pøipojením k novému náboenskému hnutí odváil vznést protest
proti vìtinové spoleènosti.
Z touhy patøit do nového náboenského hnutí a být úèasten na jeho nové cestì
spasení, na jeho výluènosti a na nadeném a oddaném prostøedí vyplývá i nízká
potøeba jeho pøísluníkù klást otázky a vyjadøovat pochyby. V pozadí takového
bezvýhradnì souhlasného postoje mùe být nejenom strach z nesouladu
s náboenskou referenèní skupinou, a tedy obava ze ztráty dechu, ale i hrozba
vylouèení. Vylouèení toti bývá v novém náboenském hnutí pomìrnì snadnou a
bìnou záleitostí. 82
Jakákoli (i nevyøèená) hrozba vylouèení je o to úèinnìjí, e odpadlíka odsuzuje
k ivotu v oblasti vnìjího svìta se vemi negativními dùsledky pro pøítomnost
i budoucnost. Extrémním, ale ilustrativním pøíkladem bylo postupné vyluèování èlenù
komunit tzv. pomocníkù Syna èlovìka (imanuelitù) v Èechách v roce 1995 do hnusného svìta pøevrácencù. Neschopnost ít v tomto svìtì a ztrátu nadìje na
Tisíciletou øíi se nìkteøí z vylouèených pokoueli øeit opakovanými prosbami o
znovupøijetí a po odmítnutí i snahou zemøít.83
Výe zmínìné èernobílé uèení (ale i dalí znaky, napø. kairofilie, velká konformita
apod.) toti zpùsobuje ostré hranice - a to jak ve smyslu sociálním (hranice mezi oni
a my), tak ve smyslu èasovém (pøedtím a potom).84 Tyto protiklady zapadají do
hodnotících schémat zla proti dobru, tìla proti duchu (dui), satana proti Bohu, iluze
proti skuteènosti, vyvolených proti zavreným apod. Pro nové náboenské hnutí
jsou tyto hranice velmi dùleité, protoe mají schopnost odliit ho od jiných smìrù i
od vìtinové spoleènosti a odliit také jeho pøísluníky od lidí, stojících vnì.
Ostrou èasovou hranici vyznaèuje napø. osobní konverze. Typická zpráva o ní
obsahuje zvýraznìná ivotní negativa pøed konverzí a zvýraznìná pozitiva po ní. A
jsme se podívali ve své minulosti kam podívali, píe v reflexi svého pobytu mezi
imanuelity Petr Koneèný, vude bylo vechno patnì, mizernì, odpornì. I nae jména byla spojena se pinavostí, hnusem a odporem. Proto nám byla pøidìlena
nová 85 Na jiném místì tý autor dosvìdèuje, e na vech vìcech z naí minulosti
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ulpìl pach naich chyb, nedostatkù, zla, omylù a jiných nedobrostí. Take jsme
radostnì pálili nevhodná filozofická díla, sbírku známek nábytek, pøístroje,
fotografie, obleèení, boty atp. Ve jsme oèiovali ohnìm a nièili tak zlo...86
Jiná ostrá hranice je dána datem vzniku nového náboenského hnutí. Napø. teologie
Církve Jeíe Krista Svatých posledních dnù (mormonù) obsahuje motiv velkého
odpadnutí, jím je myleno celé období mezi pùsobením Jeíe a prvních apotolù a
znovuzøízením pravé církve mormonù. Podobnì o velkém odpadnutí a o dobì temnoty
mezi apotolskou dobou a poèátkem pùsobení své náboenské skupiny hovoøí i
svìdkové Jehovovi a dalí. - Za ostrou hranici mezi pøedtím a potom je moné
povaovat té zdùraznìný rozdíl mezi souèasnými tìkostmi a budoucím blahem,
známý z øady náboenských skupin.
Ostré sociální hranice mezi oni a my zpùsobují pravdìpodobné ochlazení
vztahù pøísluníka nového náboenského hnutí k rodinì, pøátelùm a vem záleitostem
v oblasti oni (studiu, zamìstnání). Dochází k jevu, který je moné nazvat sociální
implozí. Na pøíkladu pùvodnì terapeutické skupiny, která se stala novým náboenským
hnutím pod jménem The Process87 Bainbridge ukazuje, jak se èást iroké spoleèenské sítì rozpadá, kdy v této èásti jsou spoleèenské vazby posilovány, zatímco
vazby k lidem vnì slábnou. Její èlenové se vymaòují ze spoleèenské kontroly, která
vynucuje konformnost vzhledem k normám irí spoleènosti a mají volnost k tomu,
aby se dále odchylovali tím, e vypracují nové prvky víry a novou praxi.88 Tímto
vymanìním ze spoleèenské kontroly dolo k typické situaci: Na konci sociální imploze
se procesiáni ocitli v odcizení od spoleènosti, hotovi ji opustit a budovat novou
civilizaci v tropickém ostrovním ráji. 89
Postup sociální imploze v tomto novém náboenském hnutí Bainbridge ukazuje
v grafu, který je vytvoøen na základì údajù z terapeutické skupiny, která bezprostøednì
pøedcházela vzniku Procesu. Kadý bod tohoto grafu pøedstavuje jednu osobu
a kadá linie vztah mezi dvìma lidmi. Tøi èásti grafu vyjadøují èasovou posloupnost.

1.

2.

3.

Postup sociální imploze u imanuelitù (následovníkù èeského mesiáe Jana
Dvorského) pøed oèekávaným odchodem do Tisícileté øíe struènì popisuje bývalý
významný èlen této spoleènosti: Nae dìti pøestaly chodit do koly, my do zamìstnání,
lékaøi se pro nás stali nejhanebnìjími zlotøilci, odstranili jsme televizi, zásadnì omezili
poslech rádia, spálili vechny kodlivé knihy, prodali zbývající, zaèali prodávat své
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osobní vìci (pøece tady nenecháme tìch odporným pøevrácencùm sebemení díleèek
svého majetku), zbavovali se zaøízení domku.90 Na jiném místì dodává: Démony se
stali nai známí, rodièe a postupnì celý svìt.91
Vytyèováním hranic mezi oni a my je také posilován pocit ohroení a pronásledování. Následkem tohoto pocitu mùe být pouívání rùzných konspiraèních metod
(neveøejné tiskoviny, utajení organizaèní struktury, postupné odhalování pravdy
pouze èlenùm, kteøí se osvìdèili, apod.). Tyto metody - pokud jsou veøejností odhaleny
- ovem zpùsobují podezøení, a tím opìt zvyují potøebu nepropustnosti hranice mezi
novým náboenským hnutím a vnìjím svìtem.
Rozdìlením vekerenstva na oni a my se ocitáme opìt u výe uvedené základní
charakteristiky nového náboenského hnutí: to je toti pøedevím protestní skupinou,92 nacházející se v opozici vùèi starým cestám spasení, a tím nìkdy i ke staré
kultuøe a jejím normám. 93 Konkrétní objekt protestu mùe být rùzný, protestní postoj
je ale v samém základu nových náboenských hnutí. Podle Bryana Wilsona byla
kdysi sekta (v naí terminologii bychom dali pøednost výrazu nové náboenské hnutí)
protestem pøedevím proti církvi, jejímu uèení a jejím knìím. V podmínkách, kdy je
církev oslabena, a v podmínkách tolerantní, pluralistické spoleènosti moderního
prùmyslového západního svìta, církev ji netvoøí významný cíl protestu. Pokud je
sekta stále jetì protestní skupinou, - a já vìøím, e je dobrý dùvod pro to, e ano - pak
je skupinou, která není v protestu proti jiným náboenským útvarùm, ale proti sekulární
spoleènosti a do jisté míry snad také proti státu.94
Stejnì tak je ovem nové náboenské hnutí charakterizováno i odporem vìtinové
spoleènosti vùèi nìmu. Spoleènost se z nejrùznìjích dùvodù brání spontánní inovaci
náboenského ivota a kulturním deviacím, které taková inovace mùe pøinést.
Klasickým pøíkladem je spor pøedstavitelù mormonské Církve Jeíe Krista Svatých
posledních dnù s vìtinovou spoleèností a posléze s vládou Spojených státù o polygamii. Ten byl ukonèen a zjevením mormonskému prezidentovi95 r. 1890 a následným
pøijetím mormonského státu Deseret (pod jménem Utah) do svazku Unie.
Novìjím pøíkladem silného odporu veøejnosti, který také zatítila vláda Spojených
státù, je kontroverze ohlednì Scientologické církve. Jak dokládá Roy Wallis,96 i v tomto
pøípadì je moné hovoøit o spirále, po ní se stupòovala vzájemná nesnáenlivost:
instituce Spojených státù tvrdì zasáhly proti praktikám scientologù, které ohroovaly
zdraví obèanù (napø. zabavení léku proti radiaci - Dianazinu), scientologové na
podezíravost úøadù reagovali infiltrací do federálních orgánù a krádeí jejich listin; po
vyzrazení této scientologické operace Snìhurka a odsouzení nìkolika pièkových
scientologù následoval pøísnìjí dohled institucí státu atd.97
Charakteristikou protestu jsme otevøeli a nyní uzavíráme obecné znaky nových
náboenských hnutí. Pøipomínáme, e tyto znaky zajisté netvoøí úplný katalog naopak: v podstatì by k popsání nového náboenského hnutí staèila jediná charakteristika, a toti pøívlastek nový. Vechny ostatní charakteristiky jsou z tohoto
pøívlastku odvozeny. Není také moné oèekávat, e se vechny popsané charakteristiky
projeví u vech nových náboenských hnutí, nebo dokonce e budou mít u vech
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stejnou intenzitu. Nic takového není v praxi pravda, nebo záleí na mnoha okolnostech, které vznik nového náboenského hnutí provázejí.
Za pøíklad rozdílu mezi novými náboenskými hnutími, daného okolnostmi jejich
vzniku, si mùeme vzít dvì hinduistické inovace náboenského ivota velkých mìst
západního svìta. Jednou jsou hinduistické chrámy, které jsou urèeny pøevánì pro
Indy, a druhou je náboensky a kulturnì velmi podobné hnutí Haré Krna, které je
ovem zamìøeno na misii mezi místními obyvateli západního svìta. Zatímco aktivita
hinduistických chrámù vykazuje velmi málo charakteristik nového náboenského hnutí
a spoleèenství jejich návtìvníkù brzy získává ve spoleènosti postavení denominace,
pro hnutí Haré Krna je vìtina uvedených charakteristik typická i po letech jeho
pùsobení. Nejblíe k denominaènímu postavení jsou v tomto hnutí zákonitì ta
støediska, v nich se dùraz z misie pøesouvá na slubu indickým imigrantùm.98
Aèkoli jsme mìli doposud pøed oèima pøedevím ta nová náboenská hnutí, která
pùsobí v souèasnosti v západním civilizaèním okruhu, jsme pøesvìdèeni, e znaky,
uvedené v této kapitole, jsou novým náboenským hnutím spoleèné bez ohledu na
èas a místo pùsobení. Pøímo èi nepøímo toti vyplývají ze samotného faktu novosti.
Pøesto je ovem tøeba brát kulturní a historický kontext v úvahu. Na nìm do znaèné
míry záleí, jakou rychlostí u nových náboenských hnutí probìhne proces jejich
zmìny. Jak ji bylo øeèeno, v pluralitním náboenském prostøedí je tímto procesem
denominalizace. O ní pojednává následující èást.

3.4

Vývoj nového náboenského hnutí v denominaci

Ve své studii Plus ça change  Eileen Barkerová99 dokazuje tøi hypotézy: podle
první z nich se nová náboenská hnutí mìní v èase v dùsledku více èi ménì
nevyhnutelných procesù a podle druhé a tøetí hypotézy mají tyto zmìny za následek
zvyující se rozdílnost mezi nimi, resp. sniující se rozdílnost mezi hnutími a irí
spoleèností. V této èásti se zpoèátku dotkneme první a posléze tøetí hypotézy.
Sniující se rozdílnost mezi novými náboenskými hnutími a irí spoleèností budeme
spatøovat jako zmìnu typu náboenské spoleènosti z typu nové náboenské hnutí
na typ denominace. Tento proces, typický pro pluralitní spoleènost, se nazývá
denominalizací.
Nevyhnutelnost procesù, je má Barkerová na mysli a jim podléhá kadé nové
náboenské hnutí, je dána èasem. Z nevyhnutelnosti plynutí èasu mùeme dovodit
nevyhnutelnost zmìn nového náboenského hnutí. Faktory, spojené s plynutím èasu,
podle Barkerové neurèují, jak se nové náboenské hnutí bude mìnit, ale urèují, e se
bude mìnit.100 Následkùm tìchto zmìn je moné do jisté míry vzdorovat extrémním
uzavøením náboenské skupiny a faktickou rezignací na její misijní èinnost (pøíkladem
mohou být hutterité ve Spojených státech èi ostrùvky uzavøených bratøí - darbistù na rùzných místech svìta).101
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Zmìn, je podstupuje vznikající náboenská skupina, si peèlivì vímal ji Richard
H. Niebuhr. Jejich zdroj ovem omezil na spoleèenský status, který se mìní v prùbìhu
jedné generace od spoleèensky a náboensky nezakotvených rodièù k dìtem,
vyrùstajícím ji v materiálnì zajitìném prostøedí a touícím po vyjádøení vyího
spoleèenského postavení i prostøednictvím pøíslunosti k respektované náboenské
organizaci:  jedna fáze historie denominacionalismu se jeví jako pøíbìh náboensky
zanedbaných chudých, kteøí vytvoøí nový typ køesanství, odpovídající jejich
specifickým potøebám, kteøí vystoupají pod vlivem náboenské disciplíny po
ekonomickém ebøíèku vzhùru a kteøí uprostøed èerstvì nabytého kulturního respektu zapomenou na nové chudé, je je následují na nií úrovni. Tento vzorec se
v historii køesanství znovu opakuje s pozoruhodnou pravidelností. Anabaptisté,
kvakeøi, metodisté, Armáda spásy a dalí novìjí takové sekty ilustrují vzestup a
pokrok církví vydìdìných.102
Mladí autoøi Rodney Stark a William S. Bainbridge103 hovoøí v souvislosti
s Niebuhrovým pozorováním o nekoneèném cyklu zrození, transformace, schizmatu
a znovuzrození náboenských hnutí. - S Niebuhrovou tezí, e k transformaci sekty
(podle naí terminologie: nového náboenského hnutí) dochází bìhem jedné generace,
polemizuje napø. Bryan Wilson104 a pøisuzuje tento pøechod spíe obecné zmìnì
spoleèenských pomìrù. Aèkoli Niebuhrovo pojetí kritizuje jako pøíli zjednoduující a
pøíli amerikanizující, ve shodì s ním konstatuje: A tak je zøejmé, e aèkoli sekty
nutnì nesledují pøedepsanou cestu vývoje, nejsou statickými komunitami naprosto
nedotèenými svou existencí v èase nebo vlivy irí spoleènosti.105
Vrame se ovem ke studii Eileen Barkerové.106 Jmenuje v ní osm zmìn, jimi nová
náboenská hnutí procházejí. Pøedevím je to rùst poètu èlenù. Nastává pochopitelnì
jen u skupin, které se vyhnou brzkému zániku. Rùst náboenské skupiny vede k celé
øadì organizaèních (a èasto té ideologických) zmìn. Ztrácí se prvotní úzký vzájemný
kontakt vech zúèastnìných a vzniká komunikaèní struktura. Spolu s ní pravdìpodobnì vznikne i rozdìlení funkcí a vytvoøí se hierarchie.
Druhou zmìnu podle Barkerové znamená odliné sloení èlenstva podle poètu
konverzí do skupiny i odchodù z ní a podle poètu narození i úmrtí. Zpoèátku je pro
novou náboenskou skupinu dùleité pøedevím získat nové konvertity. Pokud chce
být úspìná u rùzných sociálních skupin, nebo dokonce v rùzných èástech svìta,
musí být schopna akceptovat rùzné vlivy a rùzné pøístupy. Misijní úsilí mùe èasem
polevit, pokud se poèet èlenù zvyuje narozením. Dìti vyadují od rodièù èas a zázemí,
a ti se tedy nemohou vìnovat získávání nových èlenù v takové míøe jako døíve.
Náboenská skupina tak musí kromì misijní strategie vypracovat i systém výchovy
svých dìtí.
Demografická zmìna tak zpùsobí rozsáhlé zmìny v prioritách nového náboenského hnutí. Zatímco idealistiètí dospìlí dvacátníci mohou touit obìtovat se pro
uctívání, pro ideální obnovení boího království na zemi anebo pro íøení poselství
ètyøem ètvrtinám lidstva, rodièe støedního vìku se daleko spíe budou zabývat tak
pozemskými záleitostmi, jakými je napø. zdravotní pojitìní, jak zajistit vzdìlání
a budoucnost pro své rodiny a snad i jak zaplatit nájemné.107
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Pro ilustraci demografické zmìny v novém náboenském hnutí pouívá Barkerová
graf (je reprodukován na této stranì), na jeho svislé ose je naznaèen poèet pøísluníkù
Rodiny ve Velké Británii v roce 1974 a 1994 a jeho vodorovná osa vyjadøuje jejich
vìk. Z grafu je dobøe patrná sociální homogenita na samém zaèátku nového náboenského hnutí (minimum èlenù mladích ne 15 a starích ne 30 let v roce 1974), pomìrnì
znaèný poèet odpadlíkù (poèet dospìlých èlenù se bìhem dvaceti let sníil asi
o polovinu) a pomìrnì vysoký poèet dìtí (z grafu je moné odvodit, e na jednoho
dospìlého èlena pøipadají v roce 1994 témìø dvì dìti).
Zmìna sloení èlenstva a v ní hlavnì tzv. druhá generace je tedy podle Barkerové tøetí pøíèinou zmìn v novém náboenském hnutí. Ji sama existence druhé generace
pravdìpodobnì oslabí apokalyptická oèekávání, nebo jsou pro rodièe ve vztahu
k jejich dìtem hùøe pøedstavitelná a ménì vítaná. Druhá generace ovem nutí nové
náboenské hnutí ke zmìnám i aktivnì: Na rozdíl od dospìlých, dìti nemohou být
exkomunikovány,108 pøipomíná Barkerová a uvádí pøípady, kdy si problémové dìti
v nových náboenských hnutích vynutily zvlátní programy nebo kontakty s døíve
odmítanými svìtskými odborníky.
Ètvrtá zmìna, kterou podle Eileen Barkerové prodìlává nové náboenské hnutí, je
zpùsobena postupnou ztrátou pøímého kontaktu zakladatele èi vùdce hnutí s vìtinou
svých následovníkù. Mezi vùdcem a následovníky se vytváøí struktura, která postupnì
mìní typ autority z charismatické na tradièní èi byrokratickou. Ubývání pøímého
kontaktu s vùdcem vrcholí jeho smrtí a je vdy otázkou, do jaké míry má náboenské
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hnutí ji vybudovánu svou strukturu vedení, a tedy do jaké míry smrt vùdce ohrozí
jeho celistvost èi samu jeho existenci. Vùdcovská politika mùe být zprostøedkována,
anebo dokonce vytváøena vìrnými námìstky, take kdy vùdce zemøe, dojde k hladkému pøechodu s relativnì malými otøesy v kadodenním bìhu organizace. Tak
v pøípadì Berga èi Hubbarda nebylo po rùznì dlouhé období, ne byla jejich smrt
oznámena, známo, zda jsou ivi nebo ne, 109 uvádí Barkerová v této studii, kdy si
bere za pøíklad zakladatele a vùdce Rodiny Davida Berga, resp. zakladatele a vùdce
Scientologické církve L. R. Hubbarda.
Také vìrouèný systém se s pøibývajícím èasem mìní: precizuje se a ztrácí extrémy.
Èlenové nového náboenského hnutí se èasem osmìlí k privátním dílèím úpravám
chápání a interpretace nauky. Zmìnì podléhají i data a zpùsoby pøedpovídaných
koncù svìta a zklamaná oèekávání vyadují racionální vysvìtlení, a tím èasto i zmìny
v uèení. Oèekávání jsou ostatnì stále ménì vypjatá. Tyto rùzné modifikace vìrouèného
systému uvádí Barkerová jako pátý okruh zmìn.
Postupem èasu v nových náboenských hnutích mizí i extrémy ivotního stylu
a pøísné dìlení na oni a my (está zmìna). S výjimkou pøísluníkù nìkterých
hnutí (Barkerová uvádí hutterity, Amish, darbisty a chasidy) je moné sledovat
postupnou propustnost hranic, které je døíve oddìlovaly od mylenek a zpùsobù
neèlenù. 110 Nasazení èlenù se èasem rozrùzní do kály od zcela oddaných k pouhým
sympatizantùm. Vedle komunitního zpùsobu ivota mohou být zavedeny i jiné formy
participace na náboenském ivotì (napø. domácí církve v Církvi sjednocení). Èlenové
mohou postupnì obnovit styk s odpadlíky a rozvinout vztahy s neèleny. Rozmlí se
té døíve ostrá hranice mezi pøedtím a nyní, zdùraznìná napø. novými jmény
pøísluníkù. Nová náboenská hnutí mohou zvolit nové názvy (tak to uèinily napø.
Rodina nebo Proces), aby o zmìnách v uèení i praxi pøesvìdèily veøejnost. Èlenové
stále více vyhledávají zamìstnání mimo svou náboenskou spoleènost a jejich vùdcové
vítají monosti spolupráce s døíve démonizovanými jinými náboenstvími nebo médii.
Sedmou zmìnu v nových náboenských hnutích podle Barkerové zpùsobí zmìna
postojù vìtinové spoleènosti vùèi nim. Èasem je veøejnost zaèíná povaovat za ménì
deviantní a daøí se jí rozliovat jedno nové náboenské hnutí od druhého. Rodièe a
dalí pøíbuzní z nich pomalu ztrácejí neodùvodnìný strach, pro média pøestávají být
pøitalivá a oslabuje se jejich kritika. Protoe v pluralitní spoleènosti neexistuje jedna
norma, nová náboenská hnutí mají postupnì monost zaøadit se do pestrosti
vìtinové spoleènosti.111
Poslední zmìnu v nových náboenských hnutích podle studie Eileen Barkerové
zpùsobuje sama mìnící se vìtinová spoleènost. Nìkteré charakteristiky, spojované
s novými náboenskými hnutími, se objevují i v respektovaných náboenstvích. Mìní
se i ekonomické, politické a hospodáøské klima, take mùe zmizet velká èást náboensky experimentálního podhoubí - napø. hippie scéna. Mohou se mìnit celkové
preference spoleènosti. V 90. letech minulého století Barkerová zaznamenává napø.
pokles zájmu o komunity zaloené na biblickém uèení a naopak vzrùst individuálních
náboenství v rámci hnutí lidského potenciálu.
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Ke zmìnám, které jmenuje Barkerová, je nutné také pøipoèíst zmìny, jimi zákonitì
procházejí jednotlivci ve svém osobnostním a duchovním vývoji (hovoøí o nich zde 4.
kapitola). Pokud podobné individuální zmìny probíhají u více jednotlivcù souèasnì
(a to je pravdìpodobné, uváíme-li, e nová náboenská hnutí bývají vìkovì homogenní), mohou se v rámci skupiny projevit jako znatelná síla. A tak vechny tyto
zmìny zpùsobují, e pro nová náboenská hnutí - øeèeno s Bryanem Wilsonem - je
otázka pøetrvání v dalí ne první generaci klíèová
Mravní hodnota, oddanost,
vìrnost, zásadovost, vysoký standard osobního chování èi získání a udrení respektu
okolního svìta získají pravdìpodobnì na dùleitosti pro kadé náboenské hnutí,
které pøetrvalo. Hledání kamene mudrcù se stalo svou vlastní hodnotou, bez ohledu
na to, je-li nalezen, a dokonce i bez ohledu na to, zda skuteènì existuje. Úèinek nového
hnutí na svìt mùe být nìkdy znaèný; ale úèinek svìta na kadé nové hnutí, které
potøebuje pøeít, musí být z dlouhodobého hlediska ponìkud vìtí.112
Výsledkem zmìn, které nutnì pùsobí na nové náboenské hnutí, je jeho denominalizace, tedy postupné pøijetí postavení denominace ve vìtinové pluralitní
spoleènosti. Bìhem denominalizace se mìní charakteristiky nového náboenského
hnutí, které jsme uvedli v èásti 3.3. Tyto zmìny nyní popíeme podrobnìji.113
Podobnì jako byly charakteristiky nového náboenského hnutí odvozeny od
skuteènosti, e toto hnutí je ve spoleènosti nové, je i proces denominalizace spojen
s faktem ztrácející se novosti a pøechodu k rutinnímu zpùsobu náboenského ivota
jednotlivce i jeho náboenské skupiny. Objevená cesta spasení postupnì ztrácí novost
a pøitalivost. Nevyhnutelnì dochází ke konfrontaci s jinými cestami spasení, které si
nárokují být stejnì nové, stejnì naléhavé a pøináet stejnì absolutní hodnoty. Samotná
skuteènost postupujícího èasu a pøibývajících zkueností vede pøísluníky nového
náboenského hnutí k sebereflexi, která sice mùe znamenat oputìní náboenské
skupiny, ale èastìji vede k nadhledu a k vìtí toleranci.
Tak jako je toti pro nové náboenské hnutí typická výluènost, je typickým znakem
denominace její sebepojetí jako jedné z cest ke spasení, a tím uznání legitimity
i jiných cest. V denominalizaèním procesu ztrácí nové náboenské hnutí svou otevøenou èi skrytou výluènost a je ochotno kooperovat pøinejmením s jinými denominacemi
v rámci svého náboenství (v køesanském prostøedí je tato ochota vyjádøena úèastí
v ekumenickém hnutí). Nìkdy je tato ochota snadno slovnì deklarována a k takové
deklaraci dochází tøeba ji v rané fázi nového náboenského hnutí, ale tato deklarace
nemusí odpovídat skuteènosti. Více o míøe výluènosti urèité náboenské skupiny
vypovídá napø. poruení endogamního principu. Tento princip je typický pro nové
náboenské hnutí, zatímco v denominaci nebývá sòatek s pøísluníkem jiné denominace
odsuzován.
Zmìnìnou roli ibboletu, také typického pro nové náboenské hnutí, mùeme
nejlépe vidìt na nìkterých denominacích v rámci køesanstva: kvakeøi, baptisté nebo
novìji i pentekostalisté nadále povaují své specifické uèení èi praxi za dùleité, ale ji
nikoliv za rozhodující pro otázku spásy. ibbolet si nadále podrují jen jako svùj
specifický pøínos do galerie rùzných cest ke spasení v rámci svého náboenství.
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Rovnì krátká, kairofilní èasová perspektiva nového náboenského hnutí se v denominalizaèním procesu prodluuje. Zatímco pro nové náboenské hnutí je typická horlivá
pøíprava na èasový zlom (napø. konec svìta), pøi ní ztrácí význam zabývat se
záleitostmi, které by nesly ovoce a v delím èasovém horizontu, denominace má
dlouhodobou orientaci. Ta se projevuje napø. budováním starobincù èi zakládáním
teologických kol.
Podobnì jako se díky stárnutí a vyzrávání pøísluníkù nového náboenského
hnutí prodluuje jeho pùvodnì krátká èasová perspektiva, ztrácí se u nich i ochota
dobrovolnì se uzavøít pøed jinými informaèními zdroji. Zatímco v novém náboenském
hnutí se informace, které nepocházejí z jeho prostøedí a nejsou schváleny jeho
autoritou, povaují za zbyteèné, popø. vyslovenì kodlivé, na cestì k denominaci
stále vzrùstá potøeba se s tìmito informacemi vyrovnat. Tuto potøebu mùeme opìt
nejlépe vysvìtlit osobnostními a duchovními zmìnami pøísluníkù nového náboenského hnutí, které jsou diskutovány níe (ve 4. kapitole).
Postupné otevírání se informacím pocházejícím zvnìjku (dokonce i kritickým) je
dobøe patrné na postoji ke vzdìlání. V denominalizaèním procesu se vnìjí vzdìlávání postupnì stává pøijatelným, a èasem dokonce i vítaným. Na cestì k denominaci
se nové náboenské hnutí (jak u bylo zmínìno výe) mùe také pokouet o ustavení
vlastního vyího vzdìlávacího systému. Aèkoliv existují pøípady extrémnì uzavøeného
vzdìlávacího systému pro dospìlé (pøíkladem mùe být kola Gileád svìdkù
Jehovových), pøesto ve vìtinì pøípadù uèilitì dospìlých pøispívají k volnému proudu
informací, a tím k denominalizaci. Tento dùsledek byl napø. pro zakladatele Církve
sjednocení reverenda Muna v pøípadì Teologického semináøe Církve sjednocení
v Barrytownu a nepøíjemný.
Je moné tedy souhlasit s Bainbridgem, který píe,114 e vyí vzdìlání duchovenstva je pro náboenské hnutí velmi nebezpeèné, protoe vzdìlání vede duchovní
ke spíe intelektuálním ne emocionálním reakcím. Pøicházejí do vlivu pøevánì
sekulárních intelektuálních hnutí a jejich vlastní profesoøi teologie je uèí analyzovat,
kritizovat, zvaovat monosti, a tak pochybovat. Jejich poselství se stává více svìtským
a káí s mením pøesvìdèením. Na pøípadì metodismu v 19. století dále Bainbridge
ukazuje, jak právì vzdìlané duchovenstvo zbrzdilo jeho rozvoj. Na závìr tohoto
pojednání pak cituje Finkeho a Starka, kteøí píí, e tradice metodismu byly ohroeny
nikoli laiky, ale ordinovanými intelektuály.
Nejenom kvùli svému vzdìlávacímu systému, ale i z dùvodu potøeby vìtího
a ménì konfliktního kontaktu s okolní spoleèností v novém náboenském hnutí
postupnì mizí èernobílý obraz skuteènosti a je nahrazován plastickým vidìním svìta.
Vlastní náboenská skupina i okolní spoleènost jsou v procesu denominalizace stále
více spatøovány jako sloité a diferencované jevy, které se vzpírají jednoduchým
pouèkám. Hodnoty, které byly døíve pokládány za absolutní, se èasem relativizují.
Kromì svých nadených a vysoce oddaných pøísluníkù nové náboenské hnutí
stále více snáí v procesu denominalizace i skeptiky, formální èleny èi nerozhodnuté
sympatizanty. Napø. ne vechny dìti sdílejí oddanost a enthusiasmus svých rodièù 65

pøísluníkù první generace nového náboenského hnutí, - a pomáhají tak vytvoøit
kálu oddanosti od její vysoké hodnoty a k témìø nulové angaovanosti. Tolerance
a trpìlivost s lidmi, které s náboenskou skupinou spojuje minulost nebo pøíbuzenské
pouto více ne souèasná horlivost, je dalím významným krokem nového náboenského hnutí na jeho cestì k denominaci.
Druhá generace, která ji nemusela vynaloit takové úsilí a pøinést takové obìti
jako generace první, zpravidla ji svou pøíslunost k náboenské skupinì proívá jako
urèitou danost. Nemá tedy potøebu se s touto skupinou zcela identifikovat
a nachází svou sociální identitu i mimo ni. Nové náboenské hnutí se tak diferencuje
nejen z hlediska vìku (kvùli narozeným dìtem), ale i z hlediska vzdìlání, bohatství
a spoleèenského postavení. Tak se naruuje pùvodní sociální homogenita. Tato
diferenciace pøináí novému náboenskému hnutí, které se tak na nachází na cestì
k denominaci, výhodu lepí pøipravenosti akceptovat i pøísluníky spoleèenských
skupin, které døíve nebylo schopno oslovit. Na druhou stranu se ovem tímto vývojem nové náboenské hnutí do znaèné míry zbavuje monosti stávat se cílem radikálních
odchodù pøísluníkù tìch spoleèenských skupin, které se s ním mohly zpoèátku
bezvýhradnì identifikovat.
Diferenciace pøísluníkù nového náboenského hnutí ovem neprobíhá jen díky
jejich mìnícím se vztahùm k okolní spoleènosti, ale i díky potøebì vytvoøení vnitøní
struktury. Vìtina nových náboenských hnutí roste a - jak jsme ji zmínili v souvislosti
s prací Eileen Barkerové - s pøibývajícím poètem pøísluníkù115 mizí prvotní bezprostøední vztahy a vytváøí se hierarchie. Ta je potøebná i z praktických dùvodù: støední
øídící pracovníci prostøedkují správnou nauku i správnou ivotní praxi od vedoucího
nového náboenského hnutí k jeho øadovým pøísluníkùm, usmìròují je (a pøípadnì
vyluèují), hospodaøí se svìøenými prostøedky, jednají s veøejností a s úøady, zastupují
vedoucího i pøísluníky apod. V neposlední øadì se tato øídící, knìská èi zprostøedkovatelská vrstva pøipravuje na pøevzetí výkonu moci po smrti vùdce a zakladatele.
Vytvoøení organizaèní struktury spolu s náboenskou hierarchií je dalím krokem,
který v nìkterých pøípadech pøispívá k procesu denominalizace nového náboenského hnutí. Odmítání vytvoøení fungující struktury danou náboenskou skupinu
výraznì oslabuje a omezuje dosah jejího pùsobení. 116
Celý proces denominalizace, v nìm je nové náboenské hnutí ve vech smìrech
institucionalizováno, mùe být pro první generaci èlenù bolestný. Nejtìí je ale
pravdìpodobnì pro charismatizovaného vùdce èi zakladatele tohoto hnutí. S pøibývajícím èasem slábne ochota jeho následovníkù ho bezvýhradnì charismatizovat.
Pokud je iv, jeho charisma se tak nevyhnutelnì ztrácí a zároveò s touto ztrátou klesá
i jeho vliv v náboenské skupinì a reálná moc nad jejími pøísluníky. V denominaci se
nadále tìí úctì a mohou mu být dokonce nadále pøipisovány nadpøirozené schopnosti,
ty ale mají na praktický a kadodenní ivot jeho následovníkù ji jen minimální vliv.
Zakladatelská osobnost se tak stává spíe symbolem, zatímco rozhodovací moc se
ocitá v rukou hierarchie, formálnì této osobnosti podøízené. S vyuitím Weberovy
typologie a v souladu s Barkerovou tak mùeme øíci, e charismatická autorita se mìní
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v autoritu byrokratickou.117 Charismatickou autoritu lze tedy - jak vystihl ji Max
Weber118 - uplatòovat pouze v omezeném èasovém rozsahu. Døíve èi pozdìji má
charismatický typ vedení sklon k pøemìnì ve více odhadnutelný a ménì spontánní
zpùsob, doprovázený vznikem pevné organizaèní struktury.
Wallis119 rozliuje ètyøi typy reakcí zakladatelù a vùdcù na tuto zmìnu zpùsobu
vedení: nìkteøí vùdci s touto zmìnou více èi ménì souhlasí a trpí ji, jiní tuto zmìnu
podporují a urychlují tak proces denominalizace, 120 zatímco jiní musejí být naopak
v prùbìhu tohoto procesu odstranìni z vùdcovského postavení. 121 Poslední reakcí
vùdce na zmìnu jeho postavení v souvislosti s byrokratizací jeho hnutí je prudký
odpor a snaha procesu denominalizace zabránit radikalizací nového náboenského
hnutí (o ní pojednává èást 3.5).
Úspìnost byrokratizace (která ve vìtinì pøípadù nastane nejpozdìji v souvislosti
se smrtí zakladatele èi vùdce122 ) podstatnou mìrou rozhodne o úspìnosti denominalizaèního procesu. Je mono øíci, e tato institucionalizace charismatu je hlavní
charakteristikou pøechodu od nového náboenského hnutí k denominaci.
Aèkoli existují výjimky, o nich se zmíníme níe, institucionalizace autority s sebou
vìtinou pøináí i její diferenciaci pro rùzné oblasti ivota. Tím samozøejmì mizí nejenom
typická závislost pøísluníkù nového náboenského hnutí na jediné a vemocné
autoritativní osobì, ale i nutnost vyjadøovat tuto závislost konformním chováním a
jednáním. Ve shodì s dosaením vyího stupnì morálního a duchovního vývoje
osobnosti (viz 4. kapitolu) je u èlenù denominace akcentována svoboda volby a
zvnitønìní norem. Jejich plnìní je v ménì konformním denominaèním prostøedí hùøe
vykazatelné, èím roste role svìdomí, nezávislého na tlacích náboenské skupiny.
I z tohoto dùvodu se v denominaci postupnì rozmlují døíve ostré hranice.
Èasová hranice, pøedstavovaná konverzí, je pøísluníky denominace nahlíena jako
výsledek spíe dlouhodobého procesu ne okamitého náboenského záitku. V jejím
popise pøevládají racionální prvky nad emocionálními. Spoleèenská hranice mezi oni
a my je u pøísluníkù denominace ménì jasná z mnoha výe uvedených dùvodù
(napø. plastiètìjího vidìní, dùrazu na osobní svìdomí apod.). Podobná nejasnost se
týká i eschatologie - úsudky o budoucí odmìnì tìch, kdo náboensky uspìli, jsou
charakterizovány slovy moná, pravdìpodobnì apod. èi odkazy na svrchovanou
vùli transcendentního subjektu.
Rozmlením hranic mezi denominací a jejím okolím se ztrácí hlavní pøíèina sociální
imploze. Èlenové denominace vstupují do øady vztahù mimo svou náboenskou
spoleènost a jejich postoj k vìtinové spoleènosti ji postrádá pùvodní protestní
osten, charakteristický pro nové náboenské hnutí. Odpovídajícím vyjádøením vztahu
vzájemného respektu denominace a vìtinové spoleènosti se stává spolupráce.
Denominace uznává uiteènost jiných spoleèenských institucí a je jimi také uznávána.
Jak ve své studii, citované na zaèátku této èásti, uvedla jako tøetí hypotézu Eileen
Barkerová 123 , rozdíl mezi novým náboenským hnutím a spoleèností se zákonitì
postupnì vyrovnává a do jeho pøemìny v denominaci. Denominace pak znamená
takové postavení náboenské skupiny ve spoleènosti, kdy její rozdílné normy ji
nevytváøejí znepokojivou míru napìtí a nejsou povaovány za deviantní.
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Jak jsme ji nìkolikrát zdùraznili, proces denominalizace nového náboenského
hnutí, o nìm pojednával tento oddíl, pokládáme za nevyhnutelný. Není rovnomìrný
ani pøímoèarý a jeho rychlost a úspìnost ani zdaleka nezáleí pouze na novém
náboenském hnutí samém. Velkou roli hraje i spoleènost, v ní nové náboenské
hnutí pùsobí, - pøedevím to, zda se jedná o spoleènost pluralitní a do jaké míry má
v této spoleènosti náboenský pluralismus rozvinutou tradici. Situace ve støední
a východní Evropì v 90. letech ukazuje, e náboenské skupiny, které ji døíve na
Západì prodìlaly znaènou èást denominalizaèního procesu (napø. hnutí Haré Krna),
si do nového prostøedí nesou jednak èást této zkuenosti, na druhou stranu vak
v mnoha ohledech zaèínají znovu jako typická nová náboenská hnutí. Tyto skupiny
se tedy v novì otevøeném prostoru lií jak od skupin svých souèasných souvìrcù na
Západì, tak od svých pøedchùdcù pøed nìkolika desetiletími a kombinují charakteristiky obou.124 Smìr jejich vývoje je ale ve vech spoleènostech tý - je jím denominalizace.
Tvrzením o nevyhnutelnosti procesu denominalizace vak není øeèeno, e v tomto
procesu nejsou pøekáky. Napìtí mezi novým náboenským hnutím a vìtinovou
spoleèností se mùe ve spíe výjimeèných pøípadech postupem èasu také zvyovat.
Nové náboenské hnutí mùe být z mnoha dùvodù radikalizováno, a mùe dokonce
znamenat nebezpeèí pro své pøísluníky èi pro okolní spoleènost. O dùvodech
a zpùsobech zvyování napìtí a radikalizace pojednává dalí èást.

3.5

Pøekáky procesu denominalizace

Proces denominalizace jsme v pøedchozí èásti této kapitoly ukazovali na zmìnì
charakteristik nového náboenského hnutí v charakteristiky typické pro denominaci.
Dùsledkem této zmìny je oslabení pozice vùdce èi zakladatele nového náboenského
hnutí, nebo denominalizací se postupnì mìní vztah mezi ním a jeho následovníky.
Na poèátku tohoto vztahu byl zakladatel charismatizován - byly mu pøipisovány
nadpøirozené, nebo pøinejmením mimoøádné vlastnosti a schopnosti. Ochota prvních
následovníkù k charismatizaci zakladatele byla zvýena pocitem mimoøádné,
pøechodové125 situace (k tomuto pocitu mohou pøispìt kairofilní oèekávání). Vyplývala
také z novosti náboenského hnutí, z pøesvìdèení o vlastní vyvolenosti, z vysokého
stupnì nadené oddanosti, znásobeného sociální homogenitou a z dalích skuteèností,
které jsme ji zmínili.
Ale, jak výstinì píí Roy Wallis a Steve Bruce,126 charisma je v podstatì
nejisté vlastnictví, které vyaduje neustálé posilování a ochranu 127 V procesu
denominalizace je vùdcovské charisma stále ohroováno. Jak uvádí Bryan Wilson,
kdy se rozvine rozumová a empirická argumentace, nárok na výjimeèné charisma je
stále tìí udret. Také demokracie ovlivòuje charisma: pokud ho mùe mít jeden, pak
mùe i kdokoli jiný  128 O nìkolik stran dále Wilson pokraèuje: Charisma je
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pravdìpodobnì nejvíce extrémní nárok na legitimitu, ale spoléhá na víru a naprostou
dùvìru. Jakmile se objeví nejasnost, to, co bylo døíve zdrojem síly, se stane obtínou
nevýhodou. Èím vìtí je minulé spolehnutí, tím vìtí pøítomný handicap.129 - Podobné
vyjádøení najdeme i u Wallise: Vztah, zaloený na charismatickém vùdcovství, je
v podstatì vratký. Jeho základ spoèívá èistì na subjektivních faktorech. V pøípadì
neúspìchu mùe dar milostiv oèích obdarovaného nebo v oèích jeho následovníkù
vyprchat. Mohou vyvstat konkurenèní nároky, zaloené na stejných údajných zdrojích
legitimnosti.130
Zatímco z hlediska nového náboenského hnutí se tedy jeho dalí vývoj jeví jako
cesta k denominaci, z hlediska zakladatele a vùdce tohoto hnutí se jedná pøedevím
o proces postupné ztráty charismatu. Tento proces mùe být pro vùdce velmi bolestný.
Spolu se ztrátou charismatu klesá vùdcova autorita, a tím i spoleèenský status, na
nìj si zvykl. Sice postupnì, ale zásadnì se v dùsledku institucionalizace nového
náboenského hnutí mìní jeho vùdcovská role. Se ztrátou charismatu klesá i ochota
následovníkù k obìtem, take vùdce mùe být zaskoèen zmìnou svých materiálních
podmínek. Úsilí udret
projevy enthusiasmu se èasto stává v relativnì krátkém
èase hlavním zájmem nových hnutí, pøipomíná Bryan Wilson.131
Nebudeme daleko od pravdy, kdy øekneme, e rychlost a hladkost procesu
denominalizace záleí podstatnou mìrou na schopnosti a ochotì vùdce vzdát se
nároku být charismatizován. Nìkteøí vùdci se ztráty charismatu dìsí, nebo jsou si
vìdomi, e tato ztráta by ve svých dùsledcích nakonec mohla znamenat ztrátu dùvodu
existence celého nového náboenského hnutí. Tito vùdci (a máme pochopitelnì na
mysli i jejich nejblií spolupracovníky èi nástupce zakladatelù) mohou vyvinout
znaèné úsilí k tomu, aby ztrátu charismatu zpomalili a zbrzdili denominalizaèní proces.
Zpùsobem, jak zabránit ztrátì charismatu, je vzdorovat pøirozeným zmìnám, jejich
prostøednictvím dochází k denominalizaci. Protoe hlavní pøíèinou tìchto zmìn je èas
a tyto zmìny jsou tedy v podstatì spontánní, vzdorování jim nabývá podoby pokusù
o radikalizaci nového náboenského hnutí. Touto radikalizací se dosahuje dvojího
efektu: Jedna èást následovníkù tuto radikalizaci (nejprve pravdìpodobnì s urèitým
sebezapøením) pøijme a jejich oddanost vùdci a ochota charismatizovat ho vzroste.
Pocítí nový závan touhy po úplném sebevydání. Spolu s ním vzroste i ochota pøináet
nové obìti. Vztah této skupiny k vùdci a k jejich víøe se pøinesenými obìmi prohloubí
a obnoví a vùdce získá (alespoò èásteènì) zpìt ztracené charisma.
Druhá èást následovníkù je touto radikalizací odrazena a nové náboenské hnutí
opoutí. I tento odchod posiluje radikalizaci a vùdcovské charisma, nebo nové náboenské hnutí se tak lehce zbavuje nepøíli charismatizujících, váhajících, málo
nadených, a tedy nepøíli výkonných stoupencù, kteøí by døíve èi pozdìji skupinu
stejnì opustili. Jak píe Wallis o Davidu Bergovi a jeho Rodinì,132 Mo zjistil, e
k tomu, aby pøedeel zkostnatìní a kompromisu, postupnému posunu k institucionalismu a denominacionalismu, je dùleité odstranit ty, jejich oddanost klesá 
Výhoda tohoto odstranìní spoèívá pøedevím v tom, e se v tìchto lidech zbavuje
potenciálních kritikù a hybatelù na cestì k denominaci.
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V této radikalizaci za úèelem posílení charismatu spoèívá nebezpeèí, které je
s novými náboenskými hnutími spojováno. A jsou to právì pokusy o radikalizaci,
které vìtinová spoleènost vnímá jako dùkaz deviantního charakteru nového náboenského hnutí. Právì radikalizace zpùsobí obrannou reakci spoleènosti a v jejím
rámci i pouívání pejorativního pojmu sekta.
Radikalizace v sektách je skuteènou pøíèinou nìkolika pøípadù tragédií, které jinak
- bez pochopení zákonitostí charismatizace - zùstávají tìko pochopitelné èi jsou
populárnì pøipisovány ílenství vùdce, vymývání mozkù, tajemným obøadùm atp.
V nìkolika extrémních pøípadech toti byla pro nìkteré vùdce ztráta charismatu ménì
pøijatelná ne vlastní smrt èi smrt jejich následovníkù.
Klasickým pøíkladem situace, kdy vùdce zvolil radìji smrt celé své sekty ne ztrátu
vlastního charismatu, je tragická historie Svatynì lidu. I kdy jsou nìkterá místa této
historie ménì osvìtlená, není pochyb o tom, e Jim Jones zaloil v americké Indianì
roku 1956 svou náboenskou spoleènost, pozdìji známou jako Svatynì lidu, jako
pokus spojit køesanství se sociálním programem, urèeným pøedevím pro chudé
barevné obyvatele Spojených státù. Postupem èasu v jeho poselství ubývalo
náboenských motivù a vzrùstala jeho sociální a politická angaovanost. Ve svém
pùsobení se v zájmu manipulace se èleny své skupiny nevyhnul podvodùm, hrozbám
jadernou katastrofou a dalími apokalyptickými motivy, fyzickému bití ani vynucování
sexuálních stykù, jimi vyjadøoval svou dominanci. Kritiku, je za svoje jednání sklízel,
vykládal jako pronásledování.
Aby tuto kritiku oslabil, pøesunul roku 1974 svou skupinu do Francouzské Guyany,
kde se uprostøed dungle pokusil zaloit obec Jonestown, fungující na komunistických
základech. Burcující zprávy o podmínkách, v nich ameriètí obèané jako èlenové této
komunity ili, pøimìly Kongres k vyslání vyetøovací komise pod vedením èlena
Kongresu Lee Ryana. Ten byl pøi konfliktu mezi delegací a nìkolika Jonesovými
následovníky spolu s dalími esti lidmi zastøelen. Bezvýchodná situace s perspektivou
policejního vyetøování, vysokého trestu, a tím i totální ztráty charismatu, vedla Jima
Jonese k rozhodnutí pøimìt své následovníky dne 19. listopadu 1978 k hromadným
vradám a sebevradám.133 Pøi této tragické události zahynul i sám Jones, svými
následovníky ovem charismatizovaný do poslední chvíle.134
Extrémní pøípad Jima Jonese ukazuje, e stálá radikalizace, jejím úèelem je zabránit
denominalizaci, a tím i ztrátì charismatu vùdce, mùe v prùbìhu èasu nabýt tragické
podoby. Proces, v nìm vzrùstá míra radikalizace, je moné pochopit, pokud uváíme,
e úkol vùdce nového náboenského hnutí vzdát se charismatického zpùsobu vedení
ve prospìch postupující denominalizace není lehký. Je potøeba vzít v úvahu mnoství
úsilí, které nìkteøí vùdci døíve vynaloili, aby o svém charismatu pøesvìdèili jiné i
sebe. Náznak takového úsilí o vlastní pøesvìdèivost nám mohou poskytnout napø.
slova døíve stále pochybujícího èeského intelektuála v roli mesiáe, který ve své
základní knize (v podtitulu nazvané Nejdùleitìjí kniha tisíciletí) napsal: Já nejsem
ádný snílek a nevykládám si tu ádné snílkovské nesmysly! Já jsem Parsifal Imanuel,
skuteèný zakladatel Øíe Tisíce let! 135
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Postupné ztrátì charismatu lze ale vzdorovat i ménì drastickými zpùsoby, ne jaké
zvolil Jim Jones. Radikalizace je moné dosáhnout obnovováním apokalyptických
oèekávání, zavádìním extrémnì nároèných doktrín, neèekanými organizaèními
zmìnami, vyvoláváním atmosféry nejistoty a dalími zpùsoby.
Velmi úèinným nástrojem radikalizace nového náboenského hnutí je obnovování
pùvodní kairofilie prostøednictvím ohlaování nových rozhodujících èasových
mezníkù. Tak se napø. èeské skupinì kontaktérù s mimozemany, které kolem sebe
sdruil Ivo A. Benda, daøí stále posunovat datum evakuace jedné pìtiny lidstva
nejdøíve na vesmírnou flotilu a pak na Jupiter. Zatím poslední doba evakuace mìla
nastat na konci roku 2000. Zbývající ètyøi pìtiny lidstva budou sdílet katastrofický
scénáø, v nìm se planeta Zemì jakoto ivá bytost bude oèiovat od negativních
vibrací, jimi ji lidské bytosti zneèistily.136
Opakované pøedpovìdi katastrof, apokalyptických koncù svìta èi hromadných
evakuací jsou známy z øady nových náboenských hnutí. Typické jsou vak pro
svìdky Jehovovy, v jejich prostøedí vdy vedly k radikalizaci a k významné obnovì
misijní aktivity. Zakladatel této náboenské spoleènosti Charles Taze Russell (18521916) v mládí zail zklamání pøísluníkù zbytku adventního hnutí, kteøí stanovili datum
Kristova návratu na zem a ustanovení tisíciletého království na rok 1874. Toto datum
Russell zaèal po roce 1876 vykládat jako poèátek Kristovy pøítomnosti137 na Zemi,
zatímco vekeré oèekávání svých následovníkù (tehdy nazývaných badatelé Bible)
upnul k roku 1914 jako k nejzazímu termínu likvidace pozemských státních útvarù a
nastolení plné boí vlády na Zemi. Aèkoliv se Russellovi pokraèovatelé pokusili
tento termín posunout na rok 1915 prostøednictvím nových údajù o velikosti základny
Cheopsovy pyramidy,138 která Russellovi poslouila jako jeden ze zdrojù jeho výpoètu,
zùstal rok 1914 dodnes nejvýznamnìjím rokem ve výkladu historie podle svìdkù
Jehovových. Jen byl pøeznaèen stejnì jako pøedtím rok 1874 na datum poèátku
Kristovy neviditelné pøítomnosti na svìtì.
Tímto pøeznaèením byl závìr systému vìcí posunut do budoucnosti a jeho
pøesné datum bylo opìt volné. Stanovení závìru systému vìcí na rok 1925 významnì
poslouilo charismatizaci Russellova nástupce J. F. Rutherforda (1869-1942). Ten se
toti k postu vùdce dostal a po tuhých bojích a rozkolu ve hnutí. Jeho postavení
v hnutí bylo posíleno velkolepou misijní, tzv. miliónovou kampaní. Rutherford bìhem
ní pod heslem Milióny nyní ijící nikdy nezemøou smìøoval své posluchaèe k roku
1925 jako k datu konce svìta. Zklamání, které mezi badateli Bible po roce 1925 nastalo,
Rutherford èásteènì kompenzoval novým pøesvìdèivým èinem, který mu vrátil znaènou
èást ztraceného charismatu: budováním honosného sídla Beth-Sarim pro starozákonní
patriarchy, jejich vzkøíení s neochvìjnou jistotou hlásal a snad i oèekával.
Aè nebyl zakladatelem, Rutherford se èasem bezpochyby stal typickým nositelem
charismatické autority v novém náboenském hnutí badatelù Bible. Charismatizace
byla umonìna Rutherfordovým vyhláením závìru systému vìcí na rok 1925. Bez
takto získaného charismatu by Rutherford pravdìpodobnì nebyl schopen pøekonat
tìkou krizi po smrti zakladatele Russella. Rutherford ale reprezentuje nejen
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charismatický typ vedení, ale i postupný pøechod k byrokratickému typu, v nìm se
dalí prezidenti svìdkù Jehovových stali ji jen pouhými úøedníky.139 Druhá èást
období Rutherfordovy vlády nad badateli Bible je toti poznamenána øadou organizaèních krokù, které z roztøítìných skupin badatelù vytvoøily pevnou organizaci
svìdkù Jehovových.140 Z toho dùvodu mùe Reme konstatovat, e kdy Rutherford
8. ledna 1942 po tìké nemoci zemøel, zanechal po sobì pevnì stmelenou, vysoce
ukáznìnou a bezvýhradnì poslunou organizaci, její potenciál dával jen tuit, jaké
radikální vnìjí expanze bude v následujících letech schopen. 141
Byrokratizace náboenské spoleènosti svìdkù Jehovových sice odòala charismatickou autoritu od singulárního vùdce, ale charismatická autorita tím z tohoto nového
náboenského hnutí nezmizela. Nositelem charismatu je byrokratický orgán, tzv. vedoucí sbor svìdkù Jehovových, který sídlí v Brooklynu v New Yorku, v místì, které je
jediným kanálem, kterým protéká biblická pravda k lidem.142 Aèkoli tento vedoucí
sbor vystupuje anonymnì a jména jeho èlenù nejsou bìným svìdkùm známa, je mu
pøikládána nadpøirozená výluèná schopnost pøináet Jehovovu vùli a poznání Jehovových pravd. I podle oficiálního metaforického jména vìrný a rozváný otrok143 je
vedoucí sbor dìdicem charismatu Russella a Rutherforda, kteøí si tento titul za své éry
pøisvojovali.
Byl to také tento byrokratický, ale pøesto silnì charismatizovaný útvar, který se na
konci 60. let rozhodl vyhlásit dalí datum závìru systému vìcí. Mìlo se jednat
o výroèí esti tisíc let od narození Adama, které údajnì spadalo na rok 1975. Je
pøíznaèné, e toto datum bylo vyhláeno v dobì stagnace poètu svìdkù Jehovových
a e pøineslo ohromné zvýení jejich misijní aktivity, a tím i prudký rùst poètu novì
pøijatých lidí. V letech, která pøedcházela roku 1975, nastalo mezi svìdky podle Remee
tøetìní, srovnatelné s událostmi roku 1914 a 1925: lidé opoutìli svá zamìstnání,
nechávali pustnout své domy, odkládali svatby a operaèní zákroky, pøestávali si platit
zdravotnické pojitìní a dùchodové zabezpeèení. 144 Toto tøetìní bylo podporováno èlánky v interním bulletinu Nae sluba království i v èasopise pro veøejnost
Probuïte se!
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Výsledky vyhláení závìru systému vìcí dobøe dokumentuje graf na pøedchozí
stranì, na nìm je vynesen poèet køtù svìdkù Jehovových v letech 1965 - 1981 a který
je sestaven na základì oficiálních statistik, vydávaných touto spoleèností. 145 Z nìho
vyplývá, e vyhláení závìru systému vìcí se neminulo úèinkem a e spoleènosti
svìdkù Jehovových se pod dojmem blíící se svìtové katastrofy, která mìla nastat
v roce 1975, podaøilo získat podstatnì vìtí poèet konvertitù ne v letech, která této
pøedpovìdìné katastrofì pøedcházela, i v tìch, která následovala po ní.
Zklamání, které nastalo po roce 1975, se v následujících nìkolika letech odrazilo
na poètu svìdkù Jehovových. Tento mírný propad mùeme sledovat na jiném grafu, 146
který zobrazuje celkový poèet svìdkù Jehovových ve stejném èasovém úseku jako
døíve uvedený graf. Z grafu tzv. vrcholù zvìstovatelù vyplývá, e zklamání sice
pravdìpodobnì pøimìlo urèitou èást spoleènosti svìdkù Jehovových, aby organizaci
opustili, ovem poèet tìchto zklamaných odpadlíkù je podstatnì nií ne poèet
tìch, kdo k organizaci pøistoupili v dobì kampanì mezi lety 1966-1975. Je tedy moné
konstatovat, e vyhláení závìru systému vìcí na konci 60. let 20. století znamenalo
pro spoleènost svìdkù Jehovových radikalizaci, která pøinesla nejen obnovení
charismatu vìrného a rozváného otroka, ale i oivení misijní aktivity jejích pøísluníkù
a trvalý poèetní nárùst.

Skuteènost, e i nenaplnìné apokalyptické oèekávání pøineslo náboenské
spoleènosti svìdkù Jehovových poèetní zisk, je moné vysvìtlit tzv. zákonem
investované energie, který formuloval Tomá Novotný147 : Èím více energie kdokoli
z nás nìèemu vìnuje, èím více se pro nìco obìtuje, tím více je na to vázán. V dùsledku
toho platí, e èím více nìjaká náboenská skupina od svých èlenù vyaduje, tím jsou
na ni vázanìjí. I kdyby takový èlen chtìl ze své organizace odejít, musel by si pøiznat,
e vechno to, co pro ni vynaloil - léta ivota, omezování v osobním ivotì atd. - bylo
zbyteèné, co by pro nìj bylo obrovským pøiznáním prohry. Ne by to udìlal, radìji
bude sám sebe pøesvìdèovat, e to tak bylo správné a v pøísluné skupinì nadále
vytrvá, i kdy by tøeba mìl jisté dùvody k odchodu.
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Novotného formulaci je tøeba doplnit konstatováním, e zákon investované energie
platí i tehdy, kdy k investici sice nedolo fakticky, ale kdy na ni èlovìk byl vánì,
odpovìdnì a dlouhodobì pouze pøipravován. Pevné a hluboce zvnitønìlé rozhodnutí
pro tuto investici spoutí stejný mechanismus, vyjádøený Novotného zákonem, jako
investice skuteèná. Z toho dùvodu napø. témìø kadý týden opakované rozhodování
svìdkù Jehovových odepøít krevní transfúzi sobì i svým dìtem a neustálá pøítomnost
karty ádnou krev v osobních dokladech nemá význam jen pro ten zanedbatelný
zlomek svìdkù, kteøí budou monosti pøijmout transfúzi skuteènì vystaveni, ale pro
kadého z nich.
Tento zákon investované energie také vysvìtluje, proè naprostá vìtina svìdkù
Jehovových dala po roce 1975 pøednost racionalizaci pøíèin nesplnìní svých oèekávání
pøed rozchodem s organizací, do ní jednotliví pøísluníci investovali mnoství èasu a
jí pøinesli obì ve formì pracovních kariér, monosti vstoupit do manelství, zaloit
rodinu apod. Zároveò ale tento zákon vysvìtluje i úèinnost druhého hlavního nástroje
radikalizace a pøekáky procesu denominalizace - pøijímání extrémnì nároèných
náboenských doktrín.
Jako extrémnì nároèné doktríny nazýváme ty prvky uèení, které vybízejí pøísluníky
náboenské skupiny vyjádøit jejich oddanost vùèi autoritì pøekonáním biologických
a kulturních zábran. Tyto doktríny vedou tyto pøísluníky k rozhodnutí, jejich
dùsledkem mùe být na jedné stranì ohroení zdraví a ivota jich samých i jejich
nejbliích, na druhé stranì ohroení základních kulturních vzorcù chování (pøedevím
v oblasti intimního ivota), a tedy jejich identity.148 Rozhodnutí pro akceptování tìchto
extrémnì nároèných doktrín vyaduje ochotu k sebeobìti a k utrpení, která - podle
výe zmínìného tzv. zákona investované energie - posiluje oddanost vùèi autoritì,
je je pùvodcem tìchto doktrín.
Aèkoli se na první pohled mohou zdát extrémnì nároèné doktríny pøekákou
úspìnosti nového náboenského hnutí, nebo zajisté odradí nìkteré potenciální
konvertity, vìtí výhodou pro charismatizovaného vùdce je schopnost tìchto doktrín
nové náboenské hnutí znovu radikalizovat. Stejnì jako v pøípadì obnovovaných
apokalyptických oèekávání i extrémnì nároèné doktríny na jedné stranì odradí málo
oddané pøísluníky, kteøí ji ovem stejnì nejsou z hlediska vùdce pøínosem, na druhé
stranì ale zvýí oddanost tìch, kteøí jsou pøekonání biologických a kulturních zábran
schopni.
Jako typický pøíklad pøekonání biologické bariéry mùeme uvést nìkolikrát
opakovanou zkouku ochoty pøísluníkù Svatynì lidu zemøít spolu se svými dìtmi
pro ideály vùdce Jima Jonese. Je zaznamenáno,149 e v prùbìhu let Jim Jones nìkolikrát
bìhem tzv. bílých nocí vyzval v emoènì vypjaté atmosféøe své následovníky
k rozhodnutí poloit za tyto ideály ivot. Úèastníkùm dával jed se slovy, e zemøou
bìhem hodiny. Podle svìdectví jedné z úèastnic150 ji takový rituál vdy zanechal
v pocitu lhostejnosti, zda bude ít èi zda zemøe. Pøi kadém rituálu se ukázalo, e se
jednalo o pouhou zkouku. Jim Jones pøi ní varoval úèastníky, e je blízko doba, kdy
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budou muset zemøít svou vlastní rukou. A roku 1978 - jak jsme konstatovali ji výe
- se taková zkouka stala tragickou realitou.
Podobnì jsou pro schopnost pøekonat sebezáchovné mechanismy zkoueni lidé,
kteøí pøijali tradici uzdravování vírou 151 a její sekulární variantu - pozitivní mylení.
Pøísluníci Køesanské vìdy, pentekostálních církví, charismatického hnutí, hnutí
Víry, nìkteøí adventisté nebo absolventi kurzù pozitivního mylení, Silvovy metody
a dalích, ba i klienti nìkterých léèitelù se ocitají v situacích, kdy vyhledání lékaøské
pomoci pokládají za projev selhání své náboenské víry, za projev nedostateèné síly
svého mylení nebo za projev nedùvìry ve léèitelovy schopnosti. V naprosté vìtinì
pøípadù tyto zkouky pøekonání biologických bariér nemají za následek fyzickou újmu.
V pøípadech váného ohroení zdraví a ivota tito lidé v drtivé vìtinì pøekonávají
kognitivní disonanci racionalizací náboenského elementu, která mùe nìkdy vyústit
a do oputìní pøísluného názorového postoje. Jak ji ale bylo øeèeno výe, k posílení
oddanosti nevede jen skuteènì investovaná energie a skuteènì pøinesená obì, ale i
jejich virtuální varianta.
Pro skuteènì velmi názorný pøíklad radikalizace nového náboenského hnutí pomocí zavádìní extrémnì nároèných doktrín, zamìøených na pøekonání sebezáchovných
mechanismù, mùeme sáhnout do historie i do souèasnosti náboenské spoleènosti
svìdkù Jehovových. Jedná se o doktríny odmítnutí transplantace orgánù a odmítnutí
transfúze krve.
V urèitém smyslu bylo pøedchùdcem tìchto doktrín ji rázné odmítnutí oèkování
jako ïábelské praktiky v roce 1921. 152 Oèkování údajnì mìlo naprosto negativní
dùsledky jak zdravotní (nakaení mnoha odpornými nemocemi153 ), tak i náboenské
(íøení démonismu154 ). Vedení badatelù Bible (døívìjí jméno svìdkù Jehovových) je
ve svých publikacích odsoudilo jako zloèin, násilí a podvod.155 Vzhledem k preventivnímu a nikoliv terapeutickému úèinku oèkování nelze v tomto pøípadì jetì mluvit
o vybídnutí k pøekonání sebezáchovných mechanismù tehdejích badatelù Bible.
Ovem obìti této doktríny vytvoøily základ pro snazí prosazování dalích doktrín,
které ji pøímo zasahují do lékaøské terapeutické praxe. Ne se o nich zmíníme, musíme
pøipomenout, e zákaz oèkování byl nenápadnì, bez vysvìtlení a bez omluvy oputìn
roku 1952.
Ji velmi konkrétní výzvì k potlaèení sebezáchovných mechanismù byli svìdkové
Jehovovi vystaveni v letech 1967 a 1968, kdy byla jako nepøijatelná, kanibalistická 156 praktika odmítnuta transplantace orgánù. V tomto pøípadì je (na rozdíl od
pøípadu s oèkováním) vylouèena monost omylu vedoucího sboru svìdkù Jehovových
z dùvodu nedostatku informací o tehdy stále jetì nové lékaøské metodì, protoe
autoritativní èasopis Stráná vì o 6 let døíve transplantaci orgánù povolil. 157 Jak píe
Bartoová, po roce 1967 vedoucí sbor svìdkù Jehovových v demagogické kampani
odrazoval své èleny od transplantací
rùznými hororovými èlánky o negativních
dopadech na zdraví èlovìka, a pøitom vychvaloval moudré vedení Boha Jehovy,
který chce svùj lid uetøit bolestných následkù, je s sebou tyto svévolné lékaøské
zásahy nesou.158 Od roku 1980 ale Stráná vì zaujala k transplantacím opìt neutrální
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stanovisko a po roce 1994 ji èasopisy svìdkù Jehovových uveøejòují nadené èlánky
o tom, jak transplantace zachraòuje lidské ivoty.
Problém krevní transfúze u svìdkù Jehovových se datuje od roku 1944, kdy byl
na ni vztaen døíve ustanovený zákaz jedení a pití krve.159 Jasný zákaz transfúze,
podepøený opìt jak náboenskými, tak zdravotními argumenty, byl vysloven roku
1948160 a v dalích letech mnohokrát opakován. Byla publikována øada èlánkù,161
které oslavují hrdiny z øad svìdkù, kteøí radìji zemøeli, ne by souhlasili s transfúzí.162
Vyplòování, aktualizace a notáøské ovìøování karty ádnou krev, kterou má mít
kadý svìdek stále pøi sobì pro pøípad nehody, se èasem stalo èastou a velmi dùleitou
procedurou v ivotì svìdkù. Odpor proti krevní transfúzi zahrnuje i dùkladné
pouèování dìtí (ji pøed zaèátkem kolní docházky) a péèi o dìtskou variantu karty
ádnou krev. Svìdkové mají k dispozici pøedtitìný revers, který vyvazuje lékaøe
z pøípadné zodpovìdnosti za zdravotní následky nepodání krevní transfúze. Není
výjimkou, kdy svìdkové Jehovovi drí strá co nejblíe nemocnièního lùka svého
ohroeného souvìrce, povzbuzují ho v pevném postoji a dbají, aby mu nebyla
personálem podána krev proti jeho vùli.
Vedení svìdkù v prùbìhu let v návaznosti na nové hematologické objevy rozpracovalo podrobnou, ale zdaleka nikoli konzistentní nauku o tom, které krevní
komponenty jsou pøijatelné a které zakázané. Svìdkové jsou díky tiskovinám svého
ústøedí vystaveni masivní kampani o zdravotní kodlivosti krevní transfúze. Z tých
zdrojù pochází nekritická hodnocení bezkrevní léèby, která má být údajnì schopna
plnì nahradit léèbu pomocí transfúze. Pøi vìtích sborech svìdkù Jehovových jsou
ustanovovány nemocnièní výbory, které zastupují jednotlivé svìdky pøi jednání s lékaøi
a které v nìkterých pøípadech sídlí pøímo ve vìtích nemocnicích. Pøedstavitelé svìdkù
poøádají pøednáky pro lékaøe a vydávají publikace, které mají lékaøskou veøejnost
informovat o jejich postoji.
Lze se domnívat, e celý rozsáhlý aparát, jen doprovází doktrínu o krvi, je jedním
z dùleitých zdrojù, které udrují spoleènost svìdkù Jehovových v radikálních
postojích. Obèasná smrt nìkterého svìdka následkem odmítnutí krevní transfúze,
mytologizace této smrti na stranách oficiálních publikací, atmosféra muèednictví uvnitø
spoleèenství a vyvolávání pocitu vnìjího zdravotního i náboenského ohroení - to
ve pøispívá k tomu, e i pøíprava na moné utrpení (utrpení na zkouku) znamená
znaèný vklad do mechanismu zákona investované energie. Doktrína o transfúzi krve
tak (stejnì jako pøed lety doktrína o transplantaci orgánù) výraznì pomáhá udret
vysokou oddanost, èernobílé vidìní, závislost na autoritì, protestní postoj i dalí
charakteristiky nového náboenského hnutí, a bránit tak spoleènosti svìdkù Jehovových v pøechodu k denominaci.
Extrémnì nároèné doktríny pøekonávají ovem i zábrany, které jsou dány kulturou
pøísluníka nového náboenského hnutí. Lze usuzovat, e také pøekonání tìchto bariér
zvlátì v intimní oblasti, která úzce souvisí s vìdomím individuality a vlastní hodnoty,
má za následek zvýení oddanosti jednotlivých pøísluníkù a radikalizaci náboenské
skupiny.
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Tuto roli pravdìpodobnì sehrála doktrína o mnohoenství163 (dosl. mnohonásobném manelství),164 pøijatá roku 1843 po tøinácti letech oficiální existence mormonské církve a platnosti pùvodního monogamního pøíkazu.165 Aèkoliv podnìtem k pøijetí
zjevení o polygamii byla zakladateli Josephu Smithovi jistì nemonost udret nadále
v tajnosti své mimomanelské styky, stala se tato doktrína nástrojem jetì vìtí radikalizace tohoto nového náboenského hnutí. Ostatnì bylo to právì toto radikální
a kulturnì silnì deviantní uèení, které o necelý rok pozdìji pøivodilo Josephu Smithovi
a jeho bratru Hyrumovi smrt následkem lynèování.
Pøijetí doktríny o mnohoenství bylo pro mormony èasto velmi tvrdým oøíkem.
Ti, kdo ale pøekonali zábrany své kultury, se stali zcela oddanými pilíøi mormonského
náboenství v následujících letech tvrdého pronásledování. Druhý prezident mormonù
Brigham Young, který byl pro svou postavu a silnou vùli nazýván Lev Pánì a který
svou energií zachránil mormonismus pøed desintegrací po smrti zakladatele, popisuje
svou zkuenost pøekonání kulturní bariéry a zvýení své oddanosti takto:
Nìkteøí z mých bratøí vìdí, jaké jsem mìl pocity, kdy Joseph (Smith - zakladatel
naí církve) poprvé oznámil zásadu (mnohoenství). Nechtìl jsem se vyhýbat ádné
povinnosti ani zklamat v nìèem, co mnì bylo pøikazováno, ale bylo to poprvé v mém
ivotì, kdy jsem zatouil být v hrobì. Z tohoto stavu jsem se nemohl dostat dlouhou
dobu. nyní tedy, jestlie kdokoliv z vás bude neústupný a bude odmítat více en,
slibuji, e bude zatracen. 166
Ale ani tato hrozba nezpùsobila, e by pøijetí této extrémnì nároèné doktríny
(a tím prolomení kulturní bariéry) bylo pro mormonské mue snazí. Polygamie tedy
byla dále propagována v nesèetných slibech a výhrùkách, vèetnì zdravotních.
Nejvìtí váhu mìly ovem náboenské argumenty: Jediní mui, kteøí se stanou Bohy,
rovni Synùm Boím, jsou ti, kteøí vstoupí do polygamie, øekl Brigham Young roku
1866.167 - Pro úplnost je tøeba dodat, e polygamie byla nakonec v oficiální mormonské
církvi zruena na základì zjevení, jeho se údajnì dostalo ètvrtému prezidentovi
Wilfordu Woodruffovi v roce 1890.168 Je mono øíci, e díky tomuto zjevení o ukonèení
polygamní praxe mormoni uèinili po 60 letech své existence významný (patrnì nejdùleitìjí) krok na cestì k denominaci.169
Jetì tìí rozhodování podstoupili pøísluníci náboenské skupiny, známé tehdy
jako dìti Boí170 v roce 1976, kdy jejich vùdce David Berg (1919 - 1994) zavedl praxi
tzv. lakovného rybaøení.171 Prolomením kulturních bariér v oblasti sexuálního ivota
spadá i toto uèení do kategorie extrémnì nároèných doktrín. V øadì dopisù, 172 které
Berg posílal ze svého úkrytu komunitám dìtí Boích, naléhal na pøijetí nové misijní
strategie. Ta spoèívala ve vyuití erotických motivù pro upoutání pozornosti
potenciálních konvertitù a ve zvìstování Jeíovy lásky a svobody pomocí nesobeckého a ádnými konvencemi neomezeného sexuálního ivota. Nejdùleitìjí metodou
této misijní strategie se stala prostituce, kterou pøíslunice komunit dìtí Boích
provádìly v barech a na jiných veøejných místech. Úèelem prostituce bylo ukázat
milovaným muùm hloubku Jeíovy lásky, a tak je pøimìt ke konverzi do komunit.
Pokud mui konverzi odmítli, stala se prostituce alespoò zdrojem financí pro ivot
komunity.
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Tato extrémní doktrína byla podepøena svérázným Bergovým sexualizujícím
výkladem Bible. Prostituci, kterou jeho následovnice èinily, Berg pøirovnával k Jeíovì
tìlesné obìti a povaoval ji za pravou bohoslubu, 173 postel jako symbol sexu
pøirovnával ke køíi jako symbolu sebeobìti pro lásku, erotická láska byla povaována
za manifestaci Jeíovy lásky, ochota manelù vyslat své eny do tohoto zpùsobu
misie byla vyhlaována jako projev nesobeckosti apod. Výsledky lakovného rybaøení
v poètu muù, jim bylo zvìstováno evangelium, pøedána náboenská literatura nebo
poskytnuta sexuální sluba, kadá komunita peèlivì evidovala a pøedávala do utajeného
ústøedí kolem Bergovy rodiny a pøíbuzných. Tak mohly být vyhlaovány ampiónky
lakovného rybaøení, poøizovány statistiky poètu konvertitù, ebøíèky úspìných
en v roli návnad i celých komunit apod. 174
Je samozøejmé, e pro øadu jednotlivcù i manelských párù, ijících v komunitách
dìtí Boích, nebyla tato doktrína pøijatelná. Existuje øada svìdectví175 o tìkých
duchovních zápasech, které pøísluníci tìchto komunit v souvislosti s lakovným
rybaøením vedli. Aèkoli pøesné statistiky poètu èlenù chybìjí, lze odhadovat, e pøímým
èi nepøímým následkem této Bergovy doktríny byl odchod snad i více ne tøetiny
obyvatel komunit. To, e tento podíl nebyl jetì vìtí, je tøeba pøièíst faktu, e od roku
1974 byly komunity zvyklé na praxi tzv. sdílení se,176 která spoèívala v mìsíèním
rozpise sexuálních stykù mezi èleny komunit. Tento rozpis byl poøizován se zámìrem,
aby nièí sexuální touha nezùstala neuspokojena. Extenze promiskuitního zpùsobu
ivota do vnìjího svìta vak byla - z dùvodu velmi ostré hranice mezi oni a my
- pro vìtinu pøísluníkù komunit tìkým okem.
Radikalizace dìtí Boích, k ní dolo zavedením této extrémní doktríny, vak pøinesla
ovoce v prudkém nárùstu poètu èlenù komunit. Jak uvádí Novotný, napø. za první tøi
mìsíce roku 1982 pøipadalo na jednoho dospìlého èlena v Thajsku prùmìrnì 384,9
nových konvertitù. 177 Na jiných místech, kde Rodina pùsobila, nebyl sice misijní
úspìch tak velký, ale pøesto znaèný.
Za doktríny, jimi jsou pøekonávány kulturní bariéry v intimní oblasti a které slouí
jako iniciaèní rituál svého druhu, mùeme povaovat napø. praxi pi kareun, známou
ze svazku nových náboenských hnutí v Koreji konce 40. a zaèátku 50. let 20. století.178
Tato praxe, jí se pravdìpodobnì nevyhnula ani skupina kolem pozdìjího zakladatele
Církve sjednocení Son-Mjong Muna, spoèívala v oèitìní novì pøistupujících èlenù
sexuálním stykem s reverendem Munem, popø. s tìmi, kdo ji byli tímto zpùsobem
døíve oèitìni. 179 - enské pøíslunice komunit Charlese Mansona (známého jako
iniciátora hromadné vrady sedmi lidí v roce 1969) procházely té sexuální iniciací a
byly - podobnì jako ve výe zmínìné sektì Davida Berga - vedeny k ochotì
poskytnout sex komukoli z Mansonovy komunity.180 - Jiným pøíkladem pøekonávání
kulturních bariér mùe být psychoterapeutická metoda indického duchovního vùdce
Bhagvána rí Radníe, pøi ní se uvìdomìní boské pøirozenosti èlovìka dosahovalo uvolnìním hnìvu i dalích emocí a skupinovým sexem. - Tìmito pøíklady není
kolekce moností radikalizace nového náboenského hnutí zavádìním extrémních
doktrín zdaleka vyèerpána.
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Dalí významnou pøekákou v procesu denominalizace je vytváøení atmosféry
nejistoty. Ta zpùsobuje rùst èi obnovení závislosti na vùdci a posilování jeho charismatu. Nejistota se mùe týkat zmìn ve výkladu posvátných spisù, zmìn uèení, zmìn
ve vedení a v organizaèní struktuøe, zmìn ve zpùsobu ivota a øady jiných záleitostí.
Dùsledkem této nejistoty je sníení monosti vybudování postojù nezávislých na
vùdci a vztahù nezávislých na náboenské skupinì.
Jak vyplývá ze samotné charakteristiky charismatické autority, uvedené v pøedcházejících èástech této kapitoly, její následovníci jsou oddáni více vùdcovské osobnosti ne idejím, které tato osobnost pøináí. Jinými slovy: v rozporu s proklamovanou
vìrností náboenskému ideálu se v nových náboenských hnutích ve skuteènosti
jedná o vìrnost vùdcovské autoritì a její momentální interpretaci doktríny. Aèkoli by
následovníci sami jistì mìli rozpaky to pøiznat, jejich oddanost se netýká transcendentního pøedmìtu víry, vìrouky ani posvátných knih zdaleka tolik, jako se týká jejich
vùdce. Jak ji bylo øeèeno výe, postupem èasu ovem vùdce svou autoritu v pomìru
k jiným zdrojùm autority ztrácí.
Zpùsobem, jak této ztrátì zabránit (a tím zabránit i procesu denominalizace), je
mìnit výklad posvátných spisù, a tak posilovat nadøazenost vùdce nad nimi i nad
jinými objekty úcty. Dùsledkem je, e samotné posvátné spisy jsou øadovými èleny
povaovány za nedùvìryhodné nebo e je samostatné studium tìchto spisù
povaováno za pochybné. V køesanských nových náboenských hnutích, která se
brání procesu denominalizace, se tato nadøazenost projevuje pøedevím ve vztahu
k Bibli. Tak napøíklad Jim Jones (1931-1978), zakladatel a vùdce Svatynì lidu, v roce
1961 pøi kázání údajnì smetl Bibli ze stolu se slovy: Pøíli mnoho lidí hledí na toto
místo na mì. 181 Podobnì vyznívají i slova zakladatele a vùdce váných badatelù
Bible (pozdìjích svìdkù Jehovových) Charlese Russella (1852-1916) o tom, e kdy
nìkdo odloí jeho základní spis Studie o Písmu (Scripture Studies) a bude èíst
pouze Bibli, ocitne se za dva roky v duchovní temnotì. Naproti tomu èíst Studie
o Písmu i bez èetby v Bibli znamená svìtlo.182 A koneènì jako tøetí pøíklad mùe
poslouit uèení zakladatele mormonismu Josepha Smitha (1805 - 1844) o nadøazenosti
slov ijícího proroka nad slovy mrtvých prorokù. 183 Toto uèení se v praxi projevuje
nejen odsunutím Bible na poslední místo co do dùleitosti mezi posvátnými knihami,184
ale i moností mìnit v prùbìhu let èásti vìrouky podle momentálního zjevení. - Uvedený
postoj se ovem zdaleka netýká jen nových náboenských hnutí v rámci køesanství.
Napø. i Prabhupáda vedl své áky k tomu, aby pouívali jen jeho vlastní pøeklad
a výklad Bhagavadgíty, pøíznaènì nazvaný Bhagavadgíta taková, jaká je.
Vùdce, který brání procesu denominalizace, se snaí být nadøazen nejen jiným
objektùm náboenské úcty, ale i svým vlastním pøíkazùm a naøízením. Tato nadøazenost
se projevuje zmìnami v uèení, které nastávají zpravidla pøekvapivì, bez vysvìtlení,
bez omluvy a s implikací, e vekerou odpovìdnost za dùsledky zmìny nesou sami
následovníci, kteøí doposud uèení nedostateènì chápali. Jeden z významných èlenù
sekty Parsifala Imanuela jednání mesiáe Dvorského a jeho druky popisuje slovy:
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Zpoèátku, dokud se jetì nerozkoukali a neochutnali slast tyranie vùèi druhým,
byla pravidla v sektì v celku jednoznaèná a zdánlivì trvalá. Ve velmi krátké dobì jsme
ovem zjistili, e se mìní, zpøísòují a upravují vdy, kdy bylo potøeba nìkoho poníit
èi ubít samostatnost. V jednom dni se argument vymyslel a aplikoval a za 14 dní tentý
argument se stal protiargumentem. Navozoval se tím neustálý zmatek, nejasnosti a
tím i závislost na boských zámìrech obou spasitelù. - Nejasnosti se staly prùvodním
znakem, námi nepochopené dokonalosti!!!185
Zmìnami uèení, pøi nich se nìkteré zásady zcela promìní na základì tøeba jen
jednoho èlánku v autoritativním èasopise, je povìstná organizace svìdkù Jehovových.
Na zmìnách v této náboenské spoleènosti si lze proto dobøe uvìdomit, e kadou
zmìnou je pøedevím posilována loajalita èlenù a e za nejvìtí ctnost není povaována
vìrnost posvátnému spisu (Bibli) ani doktrínì, ale poslunost autoritì. Ilustrativním
pøíkladem je historie odmítání vojenské sluby svìdkù Jehovových.
Na tomto místì se nebudeme zabývat faktem, e v poèátcích této organizace bylo
povoleno vykonávat vojenskou slubu. Dùvodem pro pozdìjí striktní zákaz nebyl
pacifismus (jak dnes materiály svìdkù Jehovových pøedstírají186 ), ale potøeba dodat
charisma vùdci zvýením napìtí s okolní spoleèností (o tomto typu pøekáek procesu
denominalizace pojednáme v dalích odstavcích). Na tomto místì ovem musíme
pøipomenout fakt, e doktrína odmítání vojenské sluby byla uvolnìním obèanských
svobod v Èeskoslovensku po roce 1989 rozíøena i o odmítání náhradní vojenské
sluby, tedy sluby civilní. 187 Kdyby nebylo povinné vojenské sluby, neexistovala
by ani sluba civilní, bylo tehdy hlavním argumentem mezi svìdky.188 Výzva mladým
svìdkùm trpìt pro svou organizaci, a tak se podle zákona investované energie utvrdit
ve své víøe, tím pádem zùstala zachována.
Ji po nìkolika mìsících se ale ukázalo, e argumentaèní základ zákazu civilní
sluby je slabý, nebo ho bylo tìké vysvìtlit pacifismem tak, jako byl pacifismem
vysvìtlen zákaz vojenské sluby. Nezanedbatelné procento mladých muù bylo ze
spoleènosti svìdkù vyluèováno, protoe nebyli ochotni na doktrinálnì slabém základì
pøinést poadovanou obì. Patrnì proto byl 1. 5. 1996 zákaz civilní sluby zruen.189
Ovem - a to je dùvod, proè tuto historii uvádìt na tomto místì - místní autority (starí
svìdkù Jehovových) byli svými nadøízenými instruováni, aby se vylouèeným
chlapcùm za zmìnu v uèení neomlouvali a aby na nì nadále pohlíeli jako na odpadlíky. 190 O ty, kteøí u jednou mìli sílu vypovìdìt poslunost, organizace svìdkù
Jehovových zjevnì pøestala mít zájem.
Z výe uvedených (a mnohých dalích) pøíkladù vyplývá, e nekonzistentnost
uèení a rozpory v doktrínách v závislosti na èase, které novým náboenským hnutím
èasto vytýkají jejich odpùrci, nejsou omylem ani dùkazem nekompetentnosti vùdce,
ale spíe stopou, kterou v bìhu èasu zanechalo úsilí udret si charisma a zabránit
procesu denominalizace. Doktrinální zmìny sice hnutí diskreditují pøed vnìjími
pozorovateli (o jejich názory se vùdcové a èasto ani øadoví pøísluníci ovem pøíli
nezajímají), zároveò ale pøísluníky nového náboenského hnutí radikalizují a obnovují vùdcovské charisma.
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Ze stejného dùvodu obnovují charisma i pøekvapivé a èasto dokonce nepochopitelné zmìny ve vedoucích slokách nových náboenských hnutí. 191 Tyto zmìny
vyadují rychlou a loajální reakci tak, jak ji popsal napø. vùdce dìtí Boích David Berg
v jedné z desítek stejnì ladìných instrukcí: Musí poslouchat bezvýhradnì, rychle
a bez otázky své velitele v Pánu, pokud chce zùstat èlenem tohoto Týmu.192 Právì
dìti Boí se proslavily nìkolika organizaèními revolucemi, 193 pøi nich jejich vùdce
vdy velmi ráznì odstranil celý aparát vedoucích a nahradil ho novými,
a v dùsledku toho zcela oddanými vedoucími, kteøí - jak výstinì píe Wallis - nejsou
legitimováni na ádném jiném základì ne na základì jeho souhlasu. 194
Jiným pøíkladem organizaèní zmìny, které nikdo z øadových èlenù nerozumí
a která charismatizuje vùdce jako toho, kdo nahlíí do skrytých Boích zámìrù, je
vývoj Církve sjednocení. Její zakladatel a vùdce Mun napø. neèekanì zruil v roce
1998 samu Církev sjednocení, s ní mìl døíve obrovské plány. Ke zruení dolo shodou
okolností v dobì, kdy èetí Munovi následovníci usilovali o státní registraci jako
církev. Pro reverenda Muna je církevní úroveò minulostí, vysvìtlil tento zmatek
pøední slovenský moonista Milo Klas. 195 On se pohybuje teï v jiných rovinách,
komentuje Klas skuteènost, e církevní spoleèenství Mun nahradil organizacemi,
jejich názvy nenesou náboenské konotace: Federací en za mír ve svìtì a hlavnì
Federací rodin za mír ve svìtì.
Ovem nejménì jedna Munova zbrklá reorganizace se mu na zaèátku 80. let
minulého století nepodaøila. Náhlé vytvoøení tzv. domácích církví (home churches)
bylo katastrofálním experimentem. 196 Samozøejmì ti, kdo pøekonali ok i z této
nepodaøené reorganizace, byli ve svém pøesvìdèení o Munovì charismatu utvrzeni.
Podobnì by bylo moné uvést v souvislosti radikálních reorganizací rozputìní
tajné sluby scientologických organizací (tzv. Guardian Office) v roce 1981 po
neúspìné operaci Snìhurka (Snow White). Dùsledkem rozputìní byla øada otøesù
ve vrcholných strukturách nìkolika scientologických organizací - zakladatel L. R.
Hubbard ale z tìchto zmìn vyel mocensky posílen. 197 - Do kategorie radikálních
reorganizací by bylo moné také zaøadit událost, kdy Bhagvan rí Radní v roce 1981
tajnì a náhle opustil svou komunitu v indické Poonì a zaèal budovat zcela nové
spoleèenství ve Spojených státech nebo kdy druhý prezident svìdkù Jehovových
ve snaze prosadit silnì centralizovaný model øízení sesadil ve 30. letech 20. století
vechny volené funkcionáøe s pøirozenou autoritou a dosadil na jejich místa vìrné
dozorce z centra.198
K nástrojùm udrení èi obnovení charismatu, srovnatelným s organizaèními
zmìnami èi zmìnami ve vedení, patøí také nejistota ohlednì vlastního postavení.
Následovníci charismatizovaného vùdce jsou nìkdy zámìrnì uvádìni do citového
zmatku, v nìm jsou na jedné stranì mnoha verbálními i neverbálními zpùsoby
ujiováni o svém výjimeènì výhodném postavení v bìhu kosmických událostí, na
druhé stranì nad nimi stále visí Damoklùv meè zavrení a náboenského odsouzení.
Ilustrativní je v tomto smìru výpovìï paní M. H. o jejím ivotì v komunitì Most
ke svobodì.199 Osmatøicetiletá vysokokolsky vzdìlaná a spoleèensky úspìná èlenka
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komunity svìdèí o tom, jak ji charismatizovaná vùdkynì dokázala lehce pøesvìdèit, e
je neschopná a e musí být dokonce rozvedena, protoe zklamala i jako manelka.
Pøemýlela jsem o sebevradì, øíká M. H., nevìdìla jsem vak, jak to udìlat, abych
jim nezpùsobila problémy. V dalích vìtách vypovídá o svém zákaze mluvit, pozdìji
té zpívat a koneènì i o zákazu ostatních mluvit s ní. Zaznìla i pohrùka odebrání
dítìte. Pak ale líèí zmìnu: Ona (vùdkynì, pozn. Z. V.) ke mnì pøila a objala mì
a prosila o odputìní. Jediná cesta k Bohu je prý cesta utrpení a køíe. To byly takové
kontrasty - kdy jsem byla na dnì, vdycky mì povzbudila.
Podobnì vyznívá i svìdectví Stevena Hassana, nìkdejího vysoce postaveného
èlena Církve sjednocení:200 Mun zacházel se svými vedoucími pracovníky zvlátním
zpùsobem. Nejprve k nám byl stranì milý, kupoval nám dárky, zval nás na veèeøi
nebo do kina. Pak nás bral k sobì domù, øval na nás a jeèel, jak vechno dìláme
patnì. - Podobné ambivalentní jednání ovem není výsadou jen nejvyích vùdcù
nìkterých nových náboenských hnutí, ale prostupuje vemi úrovnìmi vedení.
Nejistotu vyvolávají i zmìny ve zpùsobu ivota èi zmìny místa pùsobení.
Charakteristická je opìt napø. situace mladých následovníkù Son-Mjong Muna, kteøí
se v tzv. týmech dlouhodobì vìnují získávání finanèních prostøedkù podomním
prodejem a získáváním darù. Nezøídka i nìkolik mìsícù ijí v automobilech a karavanech a putují z místa na místo. Podávají pøitom maximální pracovní výkony, ijí ovem
s minimálními monostmi osobní hygieny, spánkovým deficitem a na hranici
hladovìní.201 Frustrující podmínky a nejistota ohlednì budoucnosti je èiní náchylnými
bezvýhradnì charismatizovat svého vùdce, který jim hraje roli jediného pevného
bodu ve víru psychicky i fyzicky nároèného ivota.
Jiným zajímavým zpùsobem vytváøení nejistoty za úèelem udrování charismatu
vùdce je organizaèní ikana v øímskokatolické komunitì chlapcù Metanoia kolem
P. Vladimíra Mikulici:202 Pøíkladem takového skrytého potrestání je náhlé odvelení na
nìkolik dní na dislokované pracovitì (peèovatelský dùm, farmu apod.) zrovna v dobì,
kdy mìl potrestaný èlen komunity slíbenu návtìvu u rodièù. O takovou návtìvu
pøitom bylo mono ádat jen v nìkolikatýdenní periodì. Charakteristické je, e Mikulica
pøíkaz nevydával sám, ale prostøednictvím nìkterého starího bratra. Nebylo tedy
moné cokoli namítat - leda po návratu z tohoto vyhnanství. To u bylo ovem
pozdì.203
Okolnosti zmìny místa pùsobení, k ní docházelo v souvislosti s organizaèní
revolucí u dìtí Boích (dnes Rodina), pìknì popisuje Roy Wallis:204 Tato revoluce
uprostøed revoluce se ukázala jako zvlátì traumatizující. Zkuení ameriètí vedoucí
byli nuceni vyrazit opìt na cestu a zanechat Domovy (komunity, pozn. Z. V.), aby je
obhospodaøovali èasto jenom mladí a nezkuení místní lidé. Toto roztrení pùvodních
komunit nebralo ohled na skuteènost, e mnozí vedoucí, kteøí byli takto vykoøenìni,
mìli díky Mojíovì odporu (tj. vùdce Davida Berga, pozn. Z. V.) k antikoncepci
a díky jeho povzbuzování k sexuální svobodì rodiny o ètyøech, pìti, a dokonce jetì
více dìtech, jim museli zajistit obivu, transport a nové bydlitì. Mnozí z tìch, kteøí
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cítili, e na svém místì konají smysluplnou práci ve snaze vyhovìt vedoucím, byli
rozèarováni.
Na jiný druh zmìny z prostøedí dìtí Boích upozoròuje William S. Bainbridge.
Souèasnì s revolucí roku 1978 zmìnil vùdce David Berg i nìkolik klíèových pojmù.
Skupina se pøestala jmenovat dìti Boí a stala se Rodinou lásky. Místní vùdcové,
dosud nazvaní pastýøi, se stali sluebníky. Komunity u nebyly Komunami, ale
Domovy. Podle Bainbridge je jazyk pro nové náboenské hnutí elementem prvoøadého významu, protoe odhaluje mnoho z podmínek a zmìn ve vech aspektech
ivota èlenù. 205
Nìkolik pøedchozích poznámek k nejistotì a zmìnám jako nástrojùm bránìní
denominalizaci shrneme spolu s Royem Wallisem: Takové zmìny jsou dùleité ne
pouze pro jejich obsah a smìr, ale jako zkouky víry èlenù. A tak ti, kdo neposlechnou
a kdo postrádají dostateènou oddanost, aby vzali celým srdcem novou politiku za
svou, projeví nedostatek víry v nìho [tedy: vùdce, pozn. Z. V.] jako v boího proroka 206
Velmi úèinným a relativnì snadným prostøedkem radikalizace nového náboenského hnutí je vyvolání konfliktu s vìtinovou spoleèností. Typický pøíklad ji byl
zmínìn - je jím svazek doktrín, jimi se svìdkové Jehovovi distancovali od amerického
patriotismu a následnì od projevù obèanské loajality ve vech státech svìta. Tìmito
doktrínami o tzv. politické neutralitì,207 jimi je odmítáno vzdávání cti pøedstavitelùm
státu a státním symbolùm, odmítání vojenské sluby a odmítání úèasti na politickém
ivotì i ve volbách, se prezidentu Rutherfordovi podaøilo ve 30. letech 20. století
svìdky Jehovovy zradikalizovat. Velký podíl na této radikalizaci ale samozøejmì mìly
i autoritativní reimy, které svìdky kvùli nedostatku loajality tvrdì potlaèovaly
(nejvìtí208 utrpení proili svìdkové ve 30. a 40. letech v Nìmecku209 ). Není náhodou,
e tyto doktríny, zvyující napìtí vùèi vìtinové spoleènosti, byly ve spoleèenství
svìdkù Jehovových zavádìny v dobì, kdy mizely poslední projevy svobodného
rozhodování místních kongregací a tvrdì se prosazovala centralistická vláda, tzv.
teokracie.
Ostatnì stejné radikalizace, v jejím dùsledku byly rùzné palèivé otázky odsunuty
stranou, dosáhl Rutherford i po zklamání, které pøineslo nevyplnìné proroctví
o katastrofickém konci svìta v roce 1925. Tehdy se zaèaly prosazovat doktríny, které
badatele Bible (od roku 1931 svìdky Jehovovy) ostøe odliovaly od vìtinového
køesanského náboenství, a tím je radikalizovaly v jejich protestním postoji. Od Vánoc
roku 1926 se tento hlavní køesanský svátek mezi svìdky ji neslaví, od roku 1928
vzrùstají pochybnosti nad nejvìtím køesanským symbolem køíe a roku 1936 je
tento symbol ji zcela odsuzován, závìr 20. let také pøináí obnovený dùraz na
pouívání jména Jehova jako jediného správného Boího jména apod.
Pøíkladù zvyování napìtí ve vztahu s okolní spoleèností bychom mohli nalézt
velké mnoství. Spíe je ale tøeba pøipomenout, e k tomuto zvýení napìtí mùe lehce
dojít i vinou vìtinové spoleènosti, která svým tlakem zpùsobuje radikalizaci. Takovým
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tlakem nejsou jen jednotlivé zásahy povìøených sloek spoleènosti (napø. noèní
policejní pøepadení komunit a odebrání dìtí pøísluníkù Dìtí Boích - Rodiny v Anglii,
Austrálii, panìlsku a Argentinì na zaèátku 90. let), ale také (a dokonce snad pøedevím)
tlak veøejného mínìní a médií. Je napø. zøetelné, e øada nových náboenských hnutí
byla radikalizována v dùsledku antipatií vìtinové spoleènosti, které vyvolal strach
z nebezpeèí sektáøství po okujících událostech v letech 1978 (smrt pøísluníkù
Svatynì lidu) a 1993 (smrt davidovských adventistù).
Normálnímu vývoji v denominaci brání také umìle zvyované napìtí ve vztahu
k rodièùm, manelským partnerùm a dalím nejbliím lidem pøísluníka nového
náboenského hnutí. Za typický pøíklad je moné povaovat oznaèování rodièù výrazy
jako napø. biologiètí rodièe (v Církvi sjednocení v protikladu k mesiáským Pravým
rodièùm), zploditelé (mezi následovníky Parsifala Imanuela) èi utlaèovatelské
osoby (mezi scientology). Rodièe a maneltí partneøi se v mnoha pøípadech stávají
domnìlými viníky veho negativního, co pøísluník nového náboenského hnutí proil
v období pøed svou konverzí nebo co nyní stále pociuje jako omezující.
Takové zvyování napìtí ve vztahu k vìtinové spoleènosti samozøejmì vede
k izolaci náboenské skupiny ve smyslu výe popsané sociální imploze. Trvání na
izolaci a s ní èasto spojených rùzných formách deprivace (nedostatek spánku, hlad,
fyzická námaha) mùeme jmenovat jako dalí pøekáku na cestì nového náboenského
hnutí k denominaci.
Pøekákou pøirozeného vývoje je také ignorace zákonitostí fyzického, osobnostního i duchovního vývoje, který je popsán v následující, 4. kapitole. Vyadování
prvotního nadeného nasazení a nekritické oddanosti vede v nìkterých nových
náboenských hnutích a k tzv. efektu otáèivých dveøí, kdy do náboenské skupiny
proudí lidé, které láká dynamika náboenského ivota, ale brzy opìt skupinu opoutìjí,
protoe nenacházejí monost dále se osobnostnì a duchovnì rozvíjet èi ji fyzicky
nestaèí dynamickému tempu. Tzv. efekt otáèivých dveøí mùeme pozorovat napø.
v nìkterých pentekostálních nových náboenských hnutích a zvlátì v hnutí Víry,
které je moné povaovat také za urèitou odno pentekostalismu. 210
Jiným pøíkladem efektu otáèivých dveøí je èeská oblast (tzv. játra) Mezinárodního
hnutí pro vìdomí Krny (ISKCON, hnutí Haré Krna).211 Nespokojenost se stavem
èeské oblasti, který se právì pùsobením efektu otáèivých dveøí odliuje od stavu
vìtiny starích zahranièních oblastí, vyjádøili èetí Krnovi oddaní v Petici oddaných
èeského ISKCONu212 z øíjna 2000. Jeden z devatenácti autorù Petice, oddaný Tattvadarí dás, vystihuje konkrétní podobu efektu otáèivých dveøí velmi pøesnì:
Moje hlavní výtka je, e za ty roky se z ISKCONu stala organizace zneuívající
naivity a nadení nových oddaných a vyuívající jejich energie èím dál ménì ve
slubì Krnovi a èím dál více ve slubách pohodlného ivota vedoucích. Celé hnutí je
uspoøádáno tak, aby nabíralo nové lidi, drelo je v pøísné izolaci a nevìdomosti
o rùzných otázkách, krmilo je pøekroucenou filozofií, e kdy budou poslouchat
vedoucí, udìlají jistý pokrok v duchovním ivotì, a kdy se po nìkolika letech nebo
negativních záitcích proberou a snaí se pøijít na to, o co tu vlastnì bìí, vedoucí mají
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velmi propracovaný systém, jak je odizolovat od ostatních a zbavit se jich.
V krátkosti - stalo se z toho hnutí pro pár lidí, kteøí se snaí získat ostatní, aby na nì
pracovali. Místo, aby je vedoucí uèili o duchovním a individuálním rùstu a filozofii
jako takové, uèí je spíe o totální poslunosti.213
Snad vechny doposud jmenované prostøedky, jak zabránit ztrátì charismatu (od
vyvolávání apokalyptických oèekávání pøes zvyování nejistoty a k izolaci a deprivaci
následovníkù) vyuíval Parsifal Imanuel, vùdce ryze èeského nového náboenského
hnutí. Toto hnutí bylo èeskou veøejností nálepkováno pojmem sekta, protoe bylo
- jistì právem - povaováno za váné spoleèenské nebezpeèí. Koncentrace tìchto
prostøedkù uèinila z Parsifalových následovníkù velmi radikální skupinu. Patrnì právì
radikalita ovem také byla pøíèinou jejího neúspìchu a brzkého rozpadu. 214
Oddíl o pøekákách vývoje nového náboenského hnutí v denominaci mùeme
uzavøít pøipomenutím, e øada nových náboenských hnutí èasem zaniká; nìkteré
dokonce døíve, ne si jich veøejnost vùbec povimne. Napøíklad jeden z èeských
mesiáù, Jan Kuchta, 215 nezískal více ne dva stoupence a odeel ze scény, ani by
mohl èeskému národu pøedat své poselství. Ta nová náboenská hnutí, která pùsobí
po urèitý èas, jsou sama pùsobení èasu vystavena. Toto pùsobení èasu má jednoznaèný smìr vývoje: ve spoleèenském prostoru, v nìm náboenské spoleènosti mají
postavení denominací, je tímto vývojem proces denominalizace. Rùzná nová náboenská hnutí procházejí tímto procesem za rùzných okolností a rùzným tempem. Nìkterá
se tomuto procesu brání radikalizací, její hlavní typy byly nastínìny výe. Výsledkem napìtí s vìtinovou spoleèností, zvýeného radikalizací, je pak obranné oznaèení
toho kterého nového náboenského hnutí pejorativním oznaèením sekta. Toto
negativní oznaèení nemusí pastoraèní poradce pøijmout; mìl by vak chápat pocit
ohroení, který ho vyvolává.

3.6

Shrnutí

Klíèový význam v pastoraèním poradenství v otázkách sekt a sektáøství má pojem
sekta. Tento pojem je na jedné stranì jedním z nejdùleitìjích v oboru sociologie
náboenství, na druhé stranì je u veøejnosti èasto redukován na pouhou nadávku.
Pokud má pastoraèní poradce s tímto pojmem správnì zacházet, musí být obeznámen
se systémem ideálních typù náboenských institucí podle jejich vztahu k vìtinové
spoleènosti.
Základem je pochopení pojmu sekta jako pojmu, který vyjadøuje negativní vztah
vìtinové spoleènosti (popø. vìtinového náboenství) k náboenské meninì,
obvykle k novému náboenskému hnutí. Pastoraèní poradce si musí být vìdom, e
negativní vztah mùe mít celou øadu pøíèin, a musí mezi nimi jemnì rozliovat tak, aby
pochopil klientovu situaci a jeho postoje a aby zároveò mohl tyto postoje ovlivòovat
ve smìru redukce klientových potíí.
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Øada pøíèin negativního vztahu k novým náboenským hnutím je dána tím, e tato
hnutí pùsobí jako ohniska protestu proti vìtinovému náboenskému ivotu.Tomuto
protestu se vìtinová spoleènost samozøejmì brání. Pastoraèní poradce chápe obì
stanoviska - jak protestní, tak obranné, - a právì toto pochopení se mùe stát základem
smíøení, které je nejvlastnìjím cílem pastoraèního poradenství v otázkách sekt a
sektáøství.
Pochopení pojmu sekta jako vyjádøení vztahu pastoraènímu poradci dovoluje
uvìdomit si relativitu tohoto vztahu jak v místì, tak v èase. Z hlediska èasu pak mùeme
mluvit o dynamice vývoje nového náboenského hnutí. Tento vývoj je zákonitý a
kromì pøípadù, kdy nové náboenské hnutí zaniká (výjimeènì za dramatických
okolností), je smìr jeho vývoje spoleèensky pozitivní: postupem èasu se hnutí stává
spoleèensky akceptovanou a respektovanou skupinou. V náboensky pluralitní
spoleènosti je tento proces nazýván denominalizací. Znalost tohoto procesu je jedním
ze zdrojù odùvodnìné nadìje, kterou pastoraèní poradce v otázkách sektáøství
klientovi pøedává.
Denominalizace nového náboenského hnutí ovem nemusí být snadným ani
pøímoèarým procesem. Nìkterá hnutí umìle udrují napìtí s vìtinovou spoleèností,
patrnì proto, e jejich vedoucí toto napìtí povaují za ádoucí z hlediska obìtavosti
pøísluníkù hnutí. Radikalizace spojená s udrováním, anebo dokonce zvyováním
napìtí ovem mùe znamenat urèitá nebezpeèí pro psychickou a sociální situaci jednotlivých pøísluníkù. Ruku v ruce s optimismem a nadìjí pastoraèního poradce proto
jde i rozeznávání nebezpeèí, která denominalizaèní proces mùe v nìkterých pøípadech
pøinést.
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totalitní náboenské skupiny u Novotného (NOVOTNÝ, T., O sektách a guruismu, Studie a texty Spoleènosti pro
studium sekt a nových náboenských
smìrù, Praha 1999, str. 3); podobnì i u
Remee jsou sekty totalitní náboenské
èi paranáboenské skupiny (REME, P.,
Problémy s explikací, Dingir 2001, 4 (2),
str. 33).
RICHARDSON, J. T., Definitions of Cult:
From Sociological-Technical to Popular-Negative. Review of Religious Research 34, 1993, str. 348-356.
Angl. emerging religions.
GALANTER, M., Cults, Faith, Healing,
and Coercion, Oxford University Press,
New York, Oxford 1989.
Angl. new religious movement, popø.
podle Bainbridge novel religious movement - BAINBRIDGE, W. S., The Sociology of Religious Movements, ...
TAMPACH, I. O., PROFANT V., Co je
a co není sekta, Dingir, 2000, 3 (4), str.
5-6.
Velmi dobrý pohled poskytuje emeritní
øeditel
nìmecké
Evangelische
Zentralstelle für Weltanschauungsfragen
Reinhart Hummel: Pojmy, jakými je
slovo sekta, neslouí pouze klasifikaci
nìjakého uskupení; definují také vlastní
vztah k ní. Pøesnìji: definují vztah nynìjího vìtinového náboenství, popø.
vìtinové kultury k odtìpené organizo-

vané meninì. Definují také konkrétní
chování vùèi ní ve smyslu distancování
se a vymezení urèitých hranic, za jistých
okolností i pronásledování; nebo ve
smyslu tolerování, pøijetí, zapojení do
dialogu, souití a dobrého sousedství. HUMMEL, R., Sekty? Nová náboenská
hnutí? K objasnìní pojmù a obsahù, in:
Sekty z pohledu církví v Evropì. Sborník
pøednáek ze semináøe Rady evropských
biskupských konferencí 4.-8. 3. 1998,
Pastoraèní støedisko pøi Arcibiskupství
praském, Praha 1998, str. 37.
3 0 VOJTÍEK, Z., Co se slovem sekta,
Dingir 2004, 7 (4), str. 113-114.
3 1 Je tøeba pøipomenout, e ve své vìtinì
tito autoøi ovem tyto znaky pouívají
k charakteristice toho, co sami oznaèují
slovem sekta.
3 2 WILSON, B., The Social Dimensions of
Sectarianism... str. 205-206.
3 3 Angl. Holiness movement.
3 4 WILSON, B., The Social Dimensions of
Sectarianism... str. 209-210.
35 STARK, R., BAINBRIDGE, W. S., Secularization, Revival, and Cult Formation,
The Future of Religion, Berkeley: University of California Press, 1985, str.
429-456.
3 6 Viz napø. MEHTA, G., Karma-Cola.
Výprodej tajemného Orientu. Pøeloila
Ivana Husáková, Argo, Praha 1999.
3 7 Rùzní autoøi stanovují hranici vzniku nových náboenských hnutí rùznì, nejèastìji je touto hranicí II. svìtová válka
nebo 60. léta 20. století. Ale napø. na
konferencích religionistù, kteøí se zabývají novými náboenskými hnutími, je
pravidelnì nìkolik referátù vìnováno
mormonùm, pøísluníkùm náboenské
spoleènosti, která vznikla roku 1830. Urèení jakékoli èasové hranice proto nedoporuèujeme a dáváme pøednost kritériu
vztahu k vìtinové spoleènosti. Nové
náboenské hnutí je nové, potud není
spoleèností plnì akceptováno.
3 8 HAVLÍK, R., Úvod do sociologie, Karolinum, Praha 1999, str. 48.
3 9 PRABHUPÁDA, rí, Vìdecké poznání
due, BBT 1985, str. 139.
4 0 Tamté, str. 13.
4 1 Abych lidem zprostøedkoval toto
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vìdìní, které by je pøehlednì a srozumitelnì pøesvìdèilo o tom, jak Bùh pùsobí
ve své spravedlnosti a lásce, napsal jsem
dílo Ve svìtle Pravdy, které je bez mezer,
které odpovídá na kadou otázku,
a ujasòuje lidem, jak podivuhodné jsou
ve stvoøení cesty, je udruje mnoho
sluebníkù jeho vùle. - ABD-RU-SHIN,
Ve svìtle pravdy. Poselství grálu. Nakladatelství Alexander Bernhardt, Vomperberg 1979.
Tento pocit (svùj a své manelky) velmi
pìknì popisuje Ing. Petr Koneèný, jedna
z hlavních postav mezi následovníky èeského mesiáe Jana Dvorského: Bìhem
týdne se nám D. ozval s prosbou, abychom ihned pøijeli a zaèali tak spolupracovat na spáse celého lidstva. S pocitem
vyvolenosti, tedy neuvìøitelného tìstí,
e jsme u toho, e je nám dovoleno
zavrit svùj ivot tím nejkrásnìjím zpùsobem, jsme se na sebe s manelkou dívali
a oèekávali vìcí pøítích. (KONEÈNÝ,
P., Sekta. Jak jsem hledal smysl ivota
a nalezl pravdu, Plzeò, nakladatel ani
rok vydání neuveden, str. 9)
Tento nepøíli obvyklý výraz pochází
z Bible, knihy Soudcù, 12. kapitoly, 6.
ver. Podle náøeèního rozdílu ve výslovnosti ibbolet / sibbolet (hebr. klas)
poznávali Gedeónovi bojovníci po bitvì
prchající Efrajimce, kteøí nedokázali
vyslovit hlásku .
Podle knihy Rozmlouvat z Písma,
citováno podle: NOVOTNÝ, T., Pøicházejí, Nakladatelství a vydavatelství
rady Církve bratrské, Praha 1992, str.
42-43.
Øecky kairwV (kairos).
NOVOTNÝ, T., Nebeská brána. Devìt
znakù sekty. Oliva, Praha 1997, str. 8.
WILSON, B., Time, Generations, and
Sectarianism, in WILSON, B. (ed.), Social Impact of New Religious Movements,
The Unification Theological Seminary,
Rose of Sharon Press, Barrytown 1981,
str. 223.
Tamté.
TAMPACH, O. I., Sekty a nová náboenská hnutí. Nadìje a rizika. Oliva,
Praha 1994, str. 4.
Tamté.
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Èernobílou nauku imanuelitù popisuje
v rozhovoru bývalý významný stoupenec takto: Absolutní frází bylo: Je to
pøevrácenec. Kdy jste chtìla nasadit
na nìco zoklivení, tak jste øekla: Je to
pøevrácenecké. A u jste o tom nemusela
dál mluvit, to vichni vìdìli, o co jde, e
je to hnusný.
Vechno dobré bylo
uvnitø a vechno patné bylo vnì, take
rozliování bylo velmi placaté a jednoduché. (rozhovor s P. K., in: KUBÍÈKOVÁ, M., Metody pùsobení sekt, diplomová práce, Západoèeská univerzita
v Plzni, Plzeò 2001, str. 76).
BARKER, E., New Religious Movements.
A Practical Introduction. ... str. 11.
WILSON, B., Religion in Sociological
Perspective... str. 120.
Proto napø. bývalí èlenové hnutí Haré
Krna (ISKCON) upozoròují: Pokud se
rozhodnete pro hnutí zdarma pracovat
bez øádné pracovní smlouvy, uvìdomte
si, e vám budou chybìt odpracované
roky pro odchod do dùchodu a místo
v 65 pak budete mít nárok na dùchod a
tøeba v 75 letech (pokud budete slouit
ISKCONu 10 let). Hnutí Haré Krna
v souèasnosti této neznalosti mladých
lidí a na svìtlé výjimky vyuívá,
a dokonce se snaí uplatnit nìkteré
principy z vainavské filozofie (Krina
se o vás postará, starat se o tìlo
a o budoucnost je mája) k tomu, aby na
tìchto platbách uetøilo. - TATTVADARÍ DÁS a FÁREK M., Nìkolik bodù
k zamylení. Co by mìl èlovìk vìdìt, ne
se rozhodne zapojit do hnutí Haré
Krina, podzim 2000 [citováno 1. 12.
2004], Vainava, bhakti-jóga s lidskou
tváøí - Haré Krina inspirace, dostupný
na World Wide Web:
http://vaisnava.cz/vypis.php3.
WILSON, B., Religion in Sociological
Perspective... str. 92.
WILSON, B., The Social Dimensions of
Sectarianism... str. 178.
V ortodoxním judaismu tradice vyaduje,
aby konvertitovi byl jeho zámìr rozmlouván. O konverzi rozhoduje Bejt Din
(soud) a celý proces trvá a tøi roky.
LEVINE, S., Radical Departures. Desperate Detours to Growing Up, Harcourt
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Brace Jovanovich, San Diego, London
1984, str. 47.
Tamté, str. 9.
Pøíklady pouity ze studie: WILSON, B.,
Time, Generations, and Sectarianism, in
WILSON, B. (ed.), Social Impact of New
Religious Movements...
WILSON, B., Religion in Sociological
Perspective... str. 114.
Heslo sekta uvádí Velký sociologický
slovník (Karolinum, Praha 1996) slovy:

poèetnì malá, pùvodnì zejména
náboenská skupina 
WILSON, B., Religion in Secular Society... str. 181.
WILSON, B., Religion in Sociological
Perspective... str. 135.
Tamté.
ENROTH,
R.,
Za novými svìty.
Prùvodce sektami a novými náboenstvími. Návrat domù, Praha 1995, str.
18.
Charisma oznaèuje kvalitu nikoli jednotlivce, ale vztahu mezi vìøícími (nebo
následovníky) a èlovìkem, v nìho
vìøili. Jeho tvrzení (nebo jejich tvrzení
o nìm) bylo, e mìl autoritu kvùli svým
nadpøirozeným schopnostem. Charisma
není osobní vlastnost, ale úspìný nárok
na vládu zásluhou nadpøirozeného ustanovení. - WILSON, B., The Noble Savages: The Primitive Origins of Charisma, Berkeley 1975.
Kapitolu Charisma obsahuje èeský
výbìr z Weberových spisù: WEBER, M.,
Autorita, etika a spoleènost. Pohled
sociologa do dìjin. Pøeloil a uspoøádal
Jan koda, Mladá fronta, Praha 1997,
str. 132-162.
WEBER, M., The Theory of Social and
Economic Organization, Free Press, New
York 1947, str. 358-359, citováno podle
WALLIS, R., The Elementary Forms of
the New Religious Life, Routledge &
Kegan Paul, London, Boston, Melbourne
and Henley 1984, str. 107-108.
BARKER, E., Charismatization: The Social Production of an Ethos Propitous
to the Mobilisation of Sentiments, in:
BARKER, E., BECKFORD, J. A., and
DOBBELAERE, K. (eds.), Secularization, Rationalism and Sectarianism,
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Clarendon Press, Oxford 1993, str. 184.
Jeho jméno bývá na Západì pøepisováno
také jako Sun Myung Moon.
Tamté, str. 193-194.
Tamté, str. 194-196.
Tamté, str. 196-197.
Tamté, str. 197.
Dvì studie cituje Wallis ve své práci Charisma and Explanation, in: BARKER, E.,
BECKFORD, J. A., and DOBBELAERE,
K. (eds.), Secularization, Rationalism
and Sectarianism...str. 172. K podobnému závìru docházejí v pøípadì èeského
mesiáe Jana Dvorského i DVOØÁKOVÁ
M., VOJTÍEK Z., Mesiáství v jasném
svìtle, Dingir, 1999, 2 (2), str. 17.
Podobnì mùe být poskytnuta politická
odpovìï jako základ pro vznik nového
politického hnutí.
Podle: FRIEDLAND, W. H., For a Sociological Concept of Charisma, Social
Forces 43 / 1964: pp.18-26.
BARKER, E., Plus ça change , Social
Compass 42 (2), 1995, str. 171.
WILSON, B., The Social Dimensions of
Sectarianism... str. 200.
Tamté, str. 179-180.
Napø. Stanovy Køesanských spoleèenství ze 4. 5. 1995 udávaly, e èlenství je
ukonèeno
vykrtnutím, pokud se èlen
sboru po dobu dvou mìsícù bez bliího
zdùvodnìní nezúèastní nìkterého ze sborových shromádìní.
DVOØÁKOVÁ M., VOJTÍEK Z., Mesiáství v jasném svìtle, Dingir, 1999,
2 (2), str. 17.
BARKER, E., Plus ça change , Social
Compass 42 (2), 1995, str. 167.
KONEÈNÝ, P., Sekta. Jak jsem hledal
smysl ivota a nalezl pravdu... str. 22.
Tamté, str. 21.
Toto nové náboenské hnutí, zamìøené
na umonìní neomezeného osobního
vývoje èlovìka, se oficiálnì nazývá Církev posledního soudu (The Church of
the Final Judgement), bìnì je vak známo pod svým døívìjím názvem Proces
(The Process). Tento název byl v èeském
pøekladu knihy: LYONS, A., Satan tì
chce, Nakladatelství Tomáe Janeèka,
Brno 1995, nevhodnì pøeloen jako Procesí.
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BAINBRIDGE, W. S., The Sociology of
Religious Movements...str. 248.
Tamté, str. 250.
KONEÈNÝ, P., Sekta. Jak jsem hledal
smysl ivota a nalezl pravdu... str. 14.
Tamté, str. 21.
Sekty jsou hnutí náboenského protestu.
Jejich èlenové se oddìlují od jiných lidí
v otázkách náboenské víry, praxe a
institucí a èasto i v mnoha jiných oblastech ivota. Odmítají autoritu ortodoxních náboenských vùdcù a èasto také
svìtských vlád.  (WILSON, B., Religious Sects... str. 7).
HUNTER, J. D., The New religions:
Demodernization and the Protest against
Modernity, in: WILSON, B. (ed.), Social Impact of New Religious Movements,
The Unification Theological Seminary,
Rose of Sharon Press, Barrytown 1981,
str. 1-19.
WILSON, B., Religion in Sociological
Perspective... str. 92-93.
Pod názvem Manifest je toto zjevení pøipojeno k autoritativnímu spisu Nauky
a smlouvy.
WALLIS, R., Societal Reaction to Scientology: A Study in the Sociology of Deviant religion, in: WALLIS, R. (ed.), Sectarianism, Peter Owen, London 1975.
Struènou historii scientologie obsahuje
studie VOJTÍEK, Z., Fenomén zvaný
scientológia (1) a (2). Rozmer 2 a 3 /
1998, str. 11, resp. str. 8.
Podobný rozdíl nachází i Bainbridge, a
to mezi americkými náboenskými
institucemi Sri Siva Vishnu Temple a
The Self-Revelation Church of Absolute Monism - BAINBRIDGE, W. S.,
The Sociology of Religious Movements,
Routledge, New York, London 1997, str.
206.
BARKER, E., Plus ça change , Social
Compass 42 (2), 1995, str. 165-180.
Tamté, str. 179.
Snad právì hutterity, darbisty èi podobné
náboenské spoleènosti, které charakterizuje minimální zmìna po desítky, ba
stovky let, mìl na mysli Bryan Wilson,
kdy napsal, e sekty se nìkdy denominalizují, aèkoli nìkdy sekty také pøetrvávají (WILSON, B., Religion in
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Secular Society: A Sociological
Comment...str. 220).
NIEBUHR, H. R., The Social Sources of
Denominationalism...str. 28.
STARK, R., BAINBRIDGE, W. S., Of
Churches, Sects, and Cults: Preliminary
Concepts for a Theory of Religious
Movements...str. 123.
WILSON, B., Religion in Secular Society: A Sociological Comment, ... str. 205.
Tamté, str. 208.
BARKER, E., Plus ça change str. 167178.
Tamté, str. 170.
Tamté, str. 170.
Tamté, str. 171.
Tamté, str. 174.
Tamté, str. 165.
WILSON, B., Time, Generations, and
Sectarianism, in WILSON, B. (ed.), Social Impact of New Religious Movements...str. 233-234.
Podobný seznam zmìn uvádí Liston
Pope, kdy hovoøí o pøechodu sekty
v církev: POPE, L., Millhands and
Preachers...str. 122-124. Popeùv
seznam zmìn je uiteèné si pøipomenout
i zde: 1. Od èlenstva sloeného hlavnì
z nemajetných ke èlenstvu sloenému
z majetných. 2. Od ekonomické chudoby
k ekonomickému bohatství tak, jak se
zvlátì ukazuje na hodnotì církevního
majetku a odmìny, vyplácené duchovním. 3. Od kulturní periferie ke kulturnímu centru spoleènosti. 4. Od zavrení
pøevládající kultury a organizace spoleènosti nebo lhostejnosti k ní k potvrzování pøevládající kultury a organizace
spoleènosti. 5. Od sebe-støedného
(nebo osobního) náboenství ke kulturnì-støednému náboenství, od záitku ke spoleèenské instituci. 6. Od
neochoty spolupracovat nebo posmìchu
ve vztahu k zavedeným náboenským
institucím ke spolupráci se zavedenými
církvemi v okolí. 7. Od podezøení vùèi
jiným sektám k pohrdání nebo lítosti nad
vemi sektami. 8. Od mravního spoleèenství, vyluèujícího vechny nehodné
èleny, ke spoleèenské instituci, pøijímající
vechny, kdo jsou uprostøed ní spoleèensky pøijatelní. 9. Od nespeciali-
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zovaného, neprofesionálního, dobrovolného duchovenstva ke specializovanému
a profesionálnímu duchovenstvu, pracujícímu na plný úvazek. 10. Od psychologie pronásledování k psychologii úspìchu a dominance. 11. Od dobrovolného
èlenství zaloeného na vyznání k pouhým spoleèenským pøedpokladùm (jako
je potvrzení o pøedchozím èlenství v jiné
respektované denominaci nebo úèast ve
vzdìlávacím procesu dané denominace).
12 Od hlavního zájmu o dospìlé èlenstvo
k stejnému zájmu o dìti èlenù. 13. Od
dùrazu na evangelizaci a obrácení k dùrazu
na náboenské vzdìlání. 14. Od dùrazu
na budoucnost v jiném svìtì k primárnímu zájmu o budoucnost v tomto svìtì
- o budoucnost instituce, èlenù a jejich
dìtí; od dùrazu na smrt k dùrazu na
úspìný pozemský ivot. 15. Od lpìní
na pøísných biblických standardech,
jakými jsou napø. desátky nebo neodporování, k pøijímání obecných kulturních standardù jako praktického
naplnìní náboenských povinností. 16.
Od vysokého stupnì úèasti na bohoslubách a správì náboenské skupiny
k delegování odpovìdnosti na relativnì
malé procento èlenstva. 17. Od horlivosti v bohoslubách ke zdrenlivosti; od
praktické èinnosti k pasivnímu naslouchání. 18. Od relativnì vysokého poètu
zvlátních náboenských obøadù k programu pravidelných obøadù v daných
intervalech. 19. Od spoléhání na spontánní vedení Duchem v náboenských
obøadech a správì církve ke stanovenému
poøadu bohosluby a správních úkonù.
20. Od pouívání písní, pøipomínajících
souèasnou lidovou hudbu k uívání pomalejích, vzneenìjích hymnù, vycházejících ze vzdálenìjí liturgické tradice.
21. Od dùrazu na náboenský ivot doma
k delegování odpovìdnosti za náboenství na církevní pøedstavitele a organizace.
1 1 4 BAINBRIDGE, W. S., The Sociology of
Religious Movements...str. 73.
1 1 5 Jak historie (napø. hutterité, Amish, darbisté), tak souèasnost (v Èesku napø. komunita Most ke svobodì) ukazuje, e
denominalizaèní proces probíhá nejpo-
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maleji ve skupinách, které rezignovaly
na misijní èinnost.
Souèasným pøíkladem mùe být Svobodná lidová misie s centrem v nìmeckém Krefeldu. Tato organizace je jedním
z nových náboenských hnutí, která navazují na poselství pentekostálního kazatele Williama Branhama. Svobodná
lidová misie pod vedením Ewalda Franka
tiskne ve statisícových nákladech publikace a rozesílá je spolu s desítkami audio- a videokazet. Vzhledem k odmítání
jakékoli církevní struktury (pravdìpodobnì kvùli oèekávání brzkého konce
svìta) mají vak obrovské vynaloené
náklady jen minimální efekt. - Více
o Svobodné lidové misii - FROÒKOVÁ,
Z., Andìlský meè v Krefeldu, Dingir
2001, 4 (3), str. 12-13.
Zajímavým krokem ve smìru od
charismatického k byrokratickému typu
autority, a tím i krokem smìrem k denominaci, bylo v Rodinì (døíve Rodina
lásky, jetì døíve dìti Boí) vydání
Charty Lásky v roce 1995. Tato Charta
povinností a práv vyla s pøedmluvou
zakladatele a vùdce Davida Berga, kterou
napsal údajnì jen tøi týdny pøed svou smrtí
v roce 1994. Nespoutaný bouølivák David Berg, který vdy tvoøil a ruil vechna pravidla a zákony pro své komunity
ad hoc, který se mnohokrát vysmíval
vem zákonickým pøedpisùm a bojoval
proti Systému a proti organizovanému
náboenství, v této pøedmluvì napsal:
Chcete vìdìt, co si myslím o této Chartì? Souhlasím s tím, e je potøeba.
Z dlouhodobého hlediska kadá vláda
a kadá vìtí denominace zjistí, e musí
mít ústavu nebo chartu, nìjaký zákonný
nástroj, který je øídí. A to je to, èím je
nae Charta: je to ústava. (The Love
Charter. Charter of Responsibilities and
Rights, The Family, 1995-1998).
WEBER, M., The Theory of Social and
Economic Organization, Free Press, New
York 1947, str. 364; citováno podle
WALLIS, R., The Elementary Forms of
the New Religious Life...str. 109.
WALLIS, R., The Elementary Forms of
the New Religious Life...str. 110-112.
Jedním z pøíkladù, které Wallis (s vyui-

121

122

123
124
125

126

tím Wilsona) uvádí, je podpora, kterou
vìnovala Mary Baker Eddyová byrokratizaci Køesanské vìdy. Díky této podpoøe probìhl proces denominalizace tohoto
nového náboenského hnutí velmi rychle, uváíme-li, v jakém napìtí vùèi spoleènosti tento náboenský smìr na svém
zaèátku stál.
Pøíkladem je Wallisovi Robert de Grimston, zakladatel Procesu, jeho snaha
udret si autoritu na charismatickém
základì vedla k jeho vypuzení.
Nìkterému vùdci nového náboenského
hnutí se podaøí, e jeho charisma se stane
témìø dìdièným. Napø. Abd-ru-shin, zakladatel hnutí Grálu, ji za svého ivota
jmenoval sebe, svou manelku Marii
a nevlastní dceru jako boský Trigon.
To zajistilo Abd-ru-shinovì rodinì nástupnictví ve vedení hnutí po jeho smrti
(v roce 1941). Typické ovem je, e
postupem doby se Abd-ru-shinovo charisma vytrácelo. Ji Marie se netìila
zdaleka stejné míøe autority jako její
manel (tuto skuteènost zachycuje
VOLLMANN, H., O ivotì a pùsobení
Abd-ru-shina, Marie a Irmingard na
zemi 1875 - 1990, Vomperberg 1991,
èeské vydání 1994, str. 38) a po smrti
Irmingard, poslední z Trigonu, vývoj
rychle spìl k pøechodu k byrokratickému
vedení. Ten se fakticky stal v letech
1998 - 2000 jako vedlejí produkt rozkolu mezi Sigfriedem Bernhardtem (zástupcem Abd-ru-shinovy rodiny) a Herbertem Vollmannem (zástupcem manaerského, byrokratického køídla vedení organizace). - Více viz VOJTÍEK,
Z., Hnutí Grálu (2) - pováleèný vývoj
a náboenský ivot, Teologická revue 73
(3), str. 334-349.
BARKER, E., Plus ça change str. 179.
Tamté, str. 178.
Charismatické osobnosti se objevují pøedevím v dobì sociálních zmìn a otøesù,
protoe právì v této dobì jsou lidé více
ochotni charismatizovat i se vystavit
pùsobení charismatizace.
WALLIS, R., BRUCE, S., Sociological
Theory, Religion and Collective Action,
The Queen´s University, Belfast 1986,
str. 151.

1 2 7 Autoøi dále uvádìjí, e charisma je chránìno omezením pøístupu k vùdci na ty,
kdo v ádném pøípadì nezpochybní jeho
postavení a kdo odpoví vùdci na jeho
povýení a uznání a stejným zpùsobem.
1 2 8 WILSON, B., The Social Dimensions of
Sectarianism. Sects and New Religious
Movements in Contemporary Society...
str. 111.
1 2 9 Tamté, str. 115.
1 3 0 WALLIS, R., Charisma and Explanation,
in: BARKER, E., BECKFORD, J. A., and
DOBBELAERE, K. (eds.), Secularization, Rationalism and Sectarianism...
str. 176.
1 3 1 WILSON, B., The Social Dimensions ...
str. 212.
1 3 2 WALLIS, R., The Elementary Forms of
the New Religious Life...str. 113.
1 3 3 Zahynulo pøi ní 913 lidí, vèetnì asi 260
dìtí.
1 3 4 U jednoho ze zemøelých Jonesových
následovníkù byl po hromadné sebevradì nalezen lístek s tímto vzkazem
Jonesovi: Tatínku, nevidím ádné cesty
ven Souhlasím s tvým rozhodnutím
Pouze se bojím, e to svìt bez tebe nemùe dokázat. Co se mì týèe, jsem u
víc ne unaven touto ubohou a nemilosrdnou planetou a peklem, které pøipravuje pro tolik krásných lidí. Dìkuji ti za
jediný opravdový ivot, který jsem kdy
poznal. (citováno podle: REME, P.,
Psychologické aspekty sektáøství, in:
NOVOTNÝ T., OPATRNÝ, A., REME,
P., VOJTÍEK, Z., Zneuití náboenství.
Pokus o nové chápání sekt, Oliva, Praha
1996.
1 3 5 PARSIFAL IMANUEL, Syn èlovìka.
Mesiáovo ivé slovo k venápravì svìta,
nakladatel ani místo vydání neuvedeny,
1993, str. 28.
1 3 6 BENDA, I. A., Rozhovory s pouèením
od mých pøátel z vesmíru, 1998;
KOTRÈ, J., Kam kráèí Atar Benda?,
Dingir, 1999, 2 (4), str. 12-14.
1 3 7 Tento posun Russellovi umonila dvojznaènost klíèového pojmu køesanské
Bible parousia, který je v novozákonním
kontextu bìnì pøekládán jako (Kristùv) pøíchod, zatímco Russell trval na
moném (Kristova) pøítomnost.
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1 3 8 REME, P., Svìdkové Jehovovi. Historický pøehled, Oliva, Praha 1995, str. 10.
1 3 9 Po Rutherfordovì smrti stanuli v èele
organizace svìdkù Jehovových Nathan
H. Knorr (od roku 1942 do roku 1977),
Frederick W. Franz (1977-1992), Milton
G. Henschel (1992-2000), Max. H.
Larson (2000 - dosud).
1 4 0 K pøejmenování dolo v roce 1931.
1 4 1 REME, P., Svìdkové Jehovovi. Historický pøehled...str. 13.
1 4 2 Stráná vì, 15. 7. 1960, str. 439, citováno podle: NOVOTNÝ, T., Pøicházejí...str. 40.
1 4 3 Tato slova pocházejí z Jeíova podobenství o vìrnosti sluebníkù (viz: Bible. Ekumenický pøeklad, Evangelium
podle Matoue 24,45-51 a Evangelium
podle Lukáe 12,41-48), v nìm je
oceòován vìrný a rozumný sluebník,
který vèas vydává (duchovní) pokrm
svým spolusluebníkùm.
1 4 4 REME, P., Svìdkové Jehovovi. Historický pøehled...str. 17.
1 4 5 Zdrojem je kadoroènì vydávaná
publikace Roèenka svìdkù Jehovových
a interní ètrnáctidenní bulletin Nae
sluba království.
1 4 6 I tento graf je sestaven z údajù, oficiálnì
poskytovaných spoleèností svìdkù Jehovových. Pro roky 1966-1968 ovem nejsou potøebné údaje k dispozici.
1 4 7 NOVOTNÝ, T., Nebeská brána. Devìt
znakù sekty...str. 14.
1 4 8 O identitì øíká Øíèan: Identita znamená
èesky totonost, pojem vak nebývá
definován, pøestoe se bìhem posledních
padesáti let stal vysoce frekventovaným.
Lze øíci, e identita znamená zaitou odpovìï na nìkolik nejosobnìjích a nejbytostnìjích otázek: Kdo opravdu jsem
ve svém èase mezi narozením a smrtí?
Jaký jsem? Co pro mì znamená být
muem èi enou, být pøítelem - a také
soupeøem, ba i nepøítelem? Na èem mi
v ivotì nejvíc záleí a co dokáu? Kam
patøím? V co opravdu, autenticky vìøím?
Jaký je smysl mého ivota? - ØÍÈAN,
P., Psychologie náboenství, Portál,
Praha 2002, str. 291.
1 4 9 HALL, J. R., The Apocalypse at Jonestown, in: ROBBINS T., ANTHONY, D.,
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In Gods We Trust, Transaction Books,
New Brunswick and London 1983, str.
177; Levi, K., Violence and Religious
Commitment. Implications of Jim
Jones´s Peoples´s Temple Movement,
The Pennsylvania State University Press
1982.
Odkaz uvádí výe zmínìná studie J. R.
Halla.
Angl. faith-healing.
Zlatý vìk, 12. 10. 1921, str. 17; citováno
podle: BARTOOVÁ J., Význam krve
v Písmu - odpovìï svìdkùm Jehovovým,
diplomová práce, Evangelická teologická fakulta UK, Praha 2001.
Zlatý vìk, 5. 1. 1929, str. 502; citováno
podle: BARTOOVÁ J., Význam krve
v Písmu...
Zlatý vìk, 4. 2. 1931, str. 293; citováno
podle: BARTOOVÁ J., Význam krve
v Písmu...
Zlatý vìk, 5. 1. 1929, str. 502; citováno
podle: BARTOOVÁ J., Význam krve
v Písmu...
Stráná vì, 15. 11. 1967; Probuïte se!,
8. 6. 1968, str. 21; citováno podle:
BARTOOVÁ J., Význam krve v Písmu...
Stráná vì, 1. 8. 1961, str. 480; citováno
podle: BARTOOVÁ J., Význam krve
v Písmu...
BARTOOVÁ J., Význam krve v Písmu...
str. 15-16.
Stráná vì, 1. 12. 1944, str. 362;
citováno podle: BARTOOVÁ J., Význam krve v Písmu...
Probuïte se!, 22. 10. 1948, str. 12;
citováno podle: BARTOOVÁ J., Význam krve v Písmu...
Ukázky z nejdùleitìjích èlánkù obsahuje: VELECHOVSKÝ, P., VOJTÍEK,
Z., A do poslední kapky, Dingir, 2000,
4 (3), str. 8-11.
Napø. monotematické èíslo èasopisu
Probuïte se! z 22. 5. 1994, nazvané
Mladí lidé, kteøí dali Boha na první
místo.
Kniha nauk a smluv, oddíl 132.
Angl. plural marriage.
Pøíkaz monogamie je formulován v knize Jakob (souèásti Knihy Mormon z roku
1830), 2. kap. vere 23-24. Skuteènost,
e David a alamoun mìli
mnoho
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en a soulonic v tìchto verích nazývá
Pán ohavností. Jak si viml Novotný,
stejní dva patriarchové jsou v Knize nauk
a smluv za mnoho en a soulonic dáváni za pøíklad (NOVOTNÝ, T., Mormoni a Dìti Boí, Votobia, Praha 1998,
str. 26).
Journal of Discourses, sv. 3, str. 266;
citováno podle: NOVOTNÝ, T., Mormoni a Dìti Boí...str. 29.
Journal of Discourses, sv. 11, str. 269;
citováno podle: NOVOTNÝ, T., Mormoni a Dìti Boí...
Toto zjevení je pod názvem Manifest
souèástí Knihy nauk a smluv.
Více viz: VOJTÍEK, Z., Mormoni a jejich cesta k denominaci, Teologická reflexe 2002, 7 (1), str. 50-65.
Children of God (dìtí Boí) pøijaly roku
1977 jméno Rodina lásky, od 90. let 20.
století pak vystupují pod jménem Rodina
(Family).
Známìjí název této praxe je F-Fing,
zkratka pro anglické flirty fishing.
Nìkteré z nich uvádí NOVOTNÝ, T.,
Mormoni a Dìti Boí... str. 99.
Podle slov v listu Øímanùm: Proto prosím vás, bratøí, skrze milosrdenství Boí,
abyste vydávali tìla svá v obì ivou,
svatou, Bohu libou, rozumnou slubu
svou. (Èeský ekumenický pøeklad, list
Øímanùm 12,1)
Dopis Davida Berga (tzv. Mo-Letter)
z 1. èervence 1988, str. 12-13.
Pøemáhající svìdectví o ivotì v komunitách dìtí Boích poskytuje napø.:
McMANUS, U., COOPER, J. C., Not for
a Million Dollars, Impact Books, Nashville 1980.
Angl. sharing.
NOVOTNÝ, T., Mormoni a Dìti
Boí...str. 100.
HONG, N., In the Shadow of the Moons.
My Life in the Reverend Sun Myung
Moon´s Family, Little, Brown and Company, USA 1998, str. 25.
SEDLÁÈKOVÁ, B., Církev sjednocení,
diplomová práce, Husitská teologická
fakulta UK, Praha 1998, str. 17-18.
WALLIS, R., The Elementary Forms of
the New Religious Life...str. 117; NOVOTNÝ, T., Charles Manson, Dingir,
1998, 1 (3), str. 15.

1 8 1 Newsweek, 4. 12. 1978; citováno podle:
WALLIS, R., The Elementary Forms of
the New Religious Life,... str. 105.
1 8 2 Zion´s Watchtower, 15. 9. 1910; citováno
podle: NOVOTNÝ, T., Pøicházejí...str.
40.
1 8 3 BENSON, E. T., Fourteen Fundamentals in Following the Prophets, 1980,
str. 16; citováno podle: NOVOTNÝ, T.,
Pøicházejí...str. 29-30. K této otázce té
NOVOTNÝ, T., Jeí pøiel do Ameriky,
Dingir 2001, 4 (3), str. 14-16, a NOVOTNÝ, T., Kauza Hofmann, Dingir
2001, 4 (3), str. 23-24.
1 8 4 Podle Vyznání víry Církve Jeíe Krista
Svatých posledních dnù mormoni vìøí,
e Bible je slovo Boí, pokud je správnì
pøeloena. Nìkteré èásti Bible správnì
pøeloil ji zakladatel Joseph Smith.
1 8 5 KONEÈNÝ, P., Sekta. Jak jsem hledal
smysl ivota a nalezl pravdu, Plzeò,
nakladatel ani rok vydání neuveden, str.
21.
1 8 6 Napø. jeden ze základních dogmatických
textù Sjednoceni v uctívání jediného
pravého Boha, Watch Tower Bible and
Tract Society, New York 1983, èesky
1991, uvádí, e svìdkové Jehovovi
jako osoby, které se oddaly Bohu, jsou
povinni pouívat svá tìla v jeho slubì
a nemohou je teï vydat pozemským
pánùm, kteøí jednají v rozporu s Boím
pøedsevzetím (str. 167).
1 8 7 Viz HUMPL, L., Svìdkové Jehovovi
a civilní sluba, Dingir 6 (1), str. 4-6.
1 8 8 KRAUSOVÁ, I., Náboenská spoleènost
svìdkù Jehovových po roce 1993 v Èeské
republice, diplomová práce, Husitská
teologická fakulta UK, Praha 2001, str.
42-43.
1 8 9 Klíèovým textem zmìny postoje svìdkù
Jehovových k civilní slubì je èlánek Splácejte césarovy vìci césarovi, Stráná vì,
1. 5. 1996.
1 9 0 Dopis vedoucího sboru svìdkù Jehovových èeským odboèkám ze dne 4. kvìtna
1996: Otázka: V jakém postavení jsou
bratøi, kteøí v minulosti opustili spoleèenství tím, e pøijali práci. která by dnes
byla povaována za pøijatelnou, státem
poadovanou civilní slubu? (Viz Stráná
vì z l. kvìtna 1996, strany 19 a 20.)
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Odpovìï: Na takové bratry se i nadále
pohlíí jako na ty, kdo opustili spoleèenství. Jejich postavení se automaticky
nijak nemìní. Ke svému jednání se
rozhodli v dobì, kdy to bylo povaováno
za kompromis a kdy mnozí jejich
vrstevníci li do vìzení, protoe nechtìli
opustit spoleèenství. To, e Jehova chtìl
nyní tuto otázku více osvìtlit, nic
nemìní na skuteènosti, e se takoví bratøi
rozhodli opustit Jehovovu organizaci
Pokud se rada starích domnívá, e si
takoví lidé pøejí znovu se pøipojit ke
køesanskému sboru, mùe urèit dva starí,
kteøí tyto lidi
navtíví. Na takové
schùzce by se starí nemìli omlouvat
nebo se nìjak hájit, ale mìli by jednat
s láskou a porozumìním.
Pokud se
potom takový èlovìk chce vrátit do sboru, mùe napsat dopis, ve kterém to vysvìtlí a poádá, aby bylo zváeno jeho
znovupøijetí.   Archiv autora.
Nabízí se paralela mezi vùdci nových
náboenských hnutí a vùdci extrémních
politických stran. I nìkteøí z vùdcù
politických stran dokáí monost reorganizace velmi dobøe vyuít. Pøíkladem
mohou být aktéøi Velké francouzské
revoluce, èistky v aparátu komunistických stran nebo Maova kulturní revoluce
v roce 1965, kterou Mao reagoval na
vzrùstající sílu byrokratického aparátu.
BERG, D. alias MO, Revoluèní pravidla,
bøezen 1972, citováno podle: WALLIS,
R., Yesterday´s Children: Cultural and
Structural Change in a New Religious
Movement, in WILSON, B. (ed.), Social Impact of New Religious Movements...str. 115.
Pro podrobnosti viz napø. WALLIS, R.,
BRUCE, S., Sociological Theory, Religion and Collective Action... kapitola
The Social Construction of Charisma.
WALLIS, R., Yesterday´s Children: Cultural and Structural Change in a New Religious Movement, in WILSON, B. (ed.),
Social Impact of New Religious Movements...str. 129.
VOJTÍEK, Z., Moonovo poehnání
v Bratislavì, Dingir 1998, 1 (2), str. 14.
HONG, N., In the Shadow of the Moons.
My Life in the Reverend Sun Myung
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Moon´s Family, Little, Brown and Company, USA 1998, str. 226.
VOJTÍEK, Z., Fenomén scientologie,
in: Úvodní texty pro kritické studium
scientologie, Spoleènost pro studium sekt
a nových náboenských smìrù, Praha
1998, str. 19.
REME, P., Svìdkové Jehovovi. Historický pøehled, Oliva, Praha 1995, str. 13.
GROMBIØÍKOVÁ, L., Most ke svobodì,
Dingir 1998, 1 (2), str. 18-21.
HASSAN, S., Jak èelit psychické
manipulaci zhoubných kultù...str. 48.
Struèný, ale výstiný popis tohoto zpùsobu ivota je mono nalézt: HASSAN,
S., Jak èelit psychické manipulaci
zhoubných kultù...str. 49-51.
Komunita Metanoia (nebo té Filadelfia) bìhem pùsobení faráøe Vladimíra
Mikulici ve farnosti Praha-Vrovice v letech 1992-1998.
FIEROVÁ, E., FOJTÍÈEK, N., KOUBEK, J., MRÁZEK, M., VOJTÍEK, Z.,
Náboenské komunity, Dingir 2000,
3 (3), str. 18-19.
WALLIS, R., Yesterday´s Children: Cultural and Structural Change in a New Religious Movement, in WILSON, B. (ed.),
Social Impact of New Religious Movements...str. 114.
BAINBRIDGE, W. S., The Sociology of
Religious Movements, Routledge, New
York, London 1997, str. 261.
WALLIS,R., The Elementary Forms of
the New Religious Life, Routledge &
Kegan Paul, London, Boston, Melbourne
and Henley 1984, str. 113-114.
Podrobnìji o tomto svazku doktrín viz
kapitolu Nejsou èástí svìta, in: Svìdkové Jehovovi - hlasatelé Boího království, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, New York 1993,
str. 188-201.
Pozdìji - v 60. a 70. letech 20. století
byly ze stejného dùvodu desetitisíce svìdkù vystaveny krutému pronásledování
v Malawi.
VELECHOVSKÝ, P., Fialové trojúhelníky, Dingir 1999, 2 (4), str. 4-5.
Motivujícím mechanismem obnovování
nadení a oddanosti jsou v tomto køesanském prostøedí èasto slova z biblické

knihy Zjevení, která jsou pøipisována
samému vzkøíenému Kristu: Ale to
mám proti tobì, e u nemá takovou
lásku jako na poèátku. Rozpomeò se,
odkud jsi klesl, navra se a jednej jako
døív. Ne-li, pøijdu na tebe  (Zjevení
2,4-5, Bible. Èeský ekumenický pøeklad,
Praha 1985).

2 1 1 VOJTÍEK, Z., Faktor èasu a hnutí Haré
Krna, Dingir 2001, 4 (3), str. 5-9.
2 1 2 Petice oddaných èeského ISKCONu,
jejich svìdectví a návrhy, øíjen 2000.
2 1 3 Tamté, str. 20.
2 1 4 V podstatì po dvou letech (1993-1995)
intenzivního pùsobení.
2 1 5 Pùsobil v Praze na konci 90. let 20.
století.
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