CO JE A CO
NENÍ SEKTA
Je potøeba kultivovat pojmosloví

Vít Profant a Ivan O. tampach

Pod výrazem náboenská sekta se nejèastìji míní seskupení vystiené nìkterou
ze ètyø dále uvedených charakteristik.

1. Náboenská spoleènost vzniklá ve snaze reformovat nauku a/nebo praktiky vìtí
a starí náboenské spoleènosti, napø. nìkteré etablované církve. Obvykle pøejímá
vìtinu nauky pùvodní skupiny, ale má
i nové, odliné ideje. Protoe poruila tradice, existuje mezi ní a okolím urèité napìtí.
Mnoho takových sekt brzy zanikne. Jiné
pøeívají. Dalí rostou a vyvíjejí se v etablované náboenské spoleènosti, od kterých
se pøípadnì zase odtìpují nové sekty. Jako
sekty v tomto smyslu zaèínala mnohá dnes
etablovaná náboenství, vèetnì køesanství. (Øímtí idé oznaèili podle Skutkù
apotolù 28, 22 v rozhovoru s apotolem
Pavlem zaèínající køesanství jako sektu.)

Veø ejnost a politiky znepokojuje jev náboenského sektáøství.
V poslední dobì se tento jev znovu dostává do novin, rozhlasu
a televize v souvislosti s pøípravou nového zákona o postavení
církví a náboenských spoleèností. Návrh nového zákona znesnadòuje
ivot novým a malým náboenským spoleèenstvím a snaí se
podmínit veøejné pùsobení té kvalitativními znaky. Je za tím právì
iracionální obava ze sekt. Tragické pøípady vraedného a sebevraedného násilí, napø. sarinový útok sekty Óm inrikjó pøed nìkolika
lety v Tokiu, jsou zneuívány proti vem atypickým novým smìrùm
a hnutím. A to i vùèi takovým, které by nepochybnì èeskou nábo2. Podle nìkterých køesanù relativnì noenskou scénu obohatily.
vá, spíe mení náboenská spoleènost,
Je tøeba pokraèovat v ujasòování, co je mùm, i kdy náboensky tolerantním, je zøejbuï výslovnì mimo køesanství, nebo odmía co není sekta. Hlavnì je tøeba se vyvaro- mì nemilé, jsou-li oznaèováni za církve.
tající pojetí køesanství jimi preferované.
vat zamìòování rùzných významù, je toto
O církvi je tu tøeba uvaovat nejdøíve
V této souvislosti bývají oznaèováni za sekslovo nese v obecné a novináøské èetinì. nejen proto, e obèas nìkteøí køesantí èitáøe napø. adventisté, letnièní køesané jako
Ne se pustíme do souvislejí úvahy o tom, nitelé upírají odliným náboenským spocelek, kvakeøi, Køesanská vìda, Obec køesco je a co není sekta, konstatujme, e je øeè leènostem právo nazvat se, jak samy uznají
anù, pøípadnì antroposofie, a nìkdy také
o náboenském sektáøství. Podobné jevy za vhodné. Dalím dùvodem je i to, e cír(zejména evroptí) buddhisté, hinduisté,
ale existují i v jiných oblastech, napø. kev bývá povaována za logický protìjek
taoisté, nìkdy i muslimové.
v politice. V této souvislosti je vhodné sekty. I kdy pojem sekta teprve dále zpøesupøesnit, e náboenskou spoleèností je níme, mùeme u zde konstatovat, e 3. Náboenská spoleènost, v ní pøevládají
seskupení lidí, hlásících se k nìkterému kterákoli z církví (v uvedených významech) tendence jako autoritáøství, uzavøenost, fanáboenství. K tému náboenství se ob- mùe a nemusí být sektou (v nìkterém z dále natismus, nesnáenlivost, selekce informavykle hlásí více náboenských spoleèností probraných významových odstínù).
cí apod.
liících se v obøadu, ve výkladu nauky nebo
ve vnitøním uspoøádání. Církví pak je poTyp církev a typ sekta
dle tradièní terminologie køesanská
Úhelným kamenem sociologie náboenství je pravdìpodobnì teorie církve a sekty,
náboenská spoleènost, a to i tehdy, kdy
zaèíná kapitolu v knize Sociologie náboenských hnutí o rozdílu náboenství typu
to o sobì pøímo v názvu neøíká (napø. Jedcírkev a typu sekta William Sims Bainbridge1. Problém s pøesným obsahem slova
nota bratrská, Bratrská jednota baptistù,
sekta toti nemáme jenom v èetinì, ale je o nìm celá rozsáhlá knihovna sociologických
Køesanské sbory, Køesanská spoleèenprací (vývoj bádání nedávno výstinì shrnul Lorne L. Dawson2). Tento problém je
ství). Teologicky se mluví o církvi jako
jetì umocnìn nesouladem mezi odborným a obecným pouitím tohoto slova: obecnì
souhrnu vech køesanù. Religionisty, hismùe být toto slovo dokonce a nadávkou.
toriky, sociology, právníky a dalí zajímají
Pokud bychom hledali minimální shodu vech uivatelù slova sekta (jak sociologù
v této souvislosti rùzné køesanské církve.
a religionistù, tak i veøejnosti), mohli bychom dospìt k výrazu napìtí ve vztahu ke
Jistý problém tvoøí náboenské spoleèspoleènosti. Veøejnost pøitom toto napìtí vidí jako potenciální nebezpeèí (a nìkolik
nosti mimo køesanství, které se samy
tragických pøípadù jí v tom dává za pravdu) a za pøíèinu tohoto nebezpeèí povauje
v názvu oznaèují jako církve (napø. Sciensamu existenci sekt. Napìtí navíc èasto cítí u jenom proto, e na sektì je nìco pro ni
tologická církev nebo Církev sjednocení).
neznámého, nového, netradièního, nezvyklého apod. - Sociologové a religionisté si
Neteologické humanitní obory tuto jejich
jsou naopak vìdomi toho, e k napìtí mùe (nìkdy dokonce významnì) pøispívat
sebeidentifikaci respektují. Køesanské církprávì nepøátelská reakce veøejnosti a e novost a nezvyklost nemusejí samy o sobì
ve jistì budou poukazovat na rozdíl, ale moznamenat nic patného, nebezpeèného apod. Uvìdomují si navíc význam faktoru èasu,
hou být velkorysé, nebo aspoò vzít tento
který napìtí ve vztahu ke spoleènosti vìtinou redukuje. Hlavními pøíèinami výjimek
fakt na vìdomí. Navíc je tøeba poèítat s tím,
z tohoto pøirozeného procesu redukce napìtí je na jedné stranì snaha vùdcù sekt
e neinformovaní politici a urnalisté pozachovat si svùj vliv za kadou cenu, na druhé stranì vyhrocená reakce spoleènosti.
uívají výrazu církev pro kteroukoli náboZdenìk Vojtíek
enskou spoleènost, a to tøeba i pro takovou,
1 The Sociology of Religious Movements, Routledge, London - New York 1997, str. 38
2 Conprehending Cults: The Sociology of New Religious Movements, Oxford University Press, 1998, str. 29 - 40
jí to není milé. Napø. idùm nebo musli-
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Není sporu o to, e i náboenství mùe být nebezpeèné (na
snímku mrtví èlenové Svatynì lidu v listopadu 1978). Na tomto
základì ale nelze nikoho podezírat ani odsuzovat. Foto: archiv.

4. Náboenská spoleènost, která svým
stoupencùm kodí, obvykle takzvaným vymýváním mozku. (Kolem toho ale zøejmì
koluje mnoho povìr. Je nesnadné to exaktnì potvrdit. Z tého bývají reciproènì obviòovány i nìkteré antisektáøské aktivity.)
Dále do této skupiny patøí náboenské
spoleènosti s násilnými, popø. vraednými
èi sebevraednými tendencemi.

Slovo sekta pochází z latinského secta.
Není rozhodnuto, je-li pùvodem slovo seco,
secare (sekat) nebo sequor, sequi (následovat). Do evropských jazykù proniklo
z latinského pøekladu Bible, kde v Novém
zákonì je nìkolikrát uvedeno jako pøeklad
pùvodního øeckého hairesis, je je nejblií
významu 1.
S uíváním termínu sekta vznikají problémy. Mùe jít o ohroení dobré povìsti,
právní komplikace, naruení rodinných
a jiných sociálních vazeb. Proto je tøeba usilovat o výstinou terminologii. Poukazujeme
pøedevím na tyto obtíe:
 S nedávno odtìpenými náboenskými
skupinami se setkáváme vzácnì. Nìco takového bychom mohli vidìt v rozdìlení slezského luterství pøed nìkolika lety nebo v nedávném rozdìlení na stávající Jednotu bratrskou a nový Ochranovský seniorát Církve
èeskobratrské evangelické (ÈCE), pøíp. té
v oddìlení Køesanského spoleèenství (pùvodnì v Praze - Maninách) pøed deseti lety
od tée CÈE. V této souvislosti natìstí nikdo nemluví o sektáøství. Bylo by nespravedlivé a nevýstiné vidìt oddìlenou skupinu hned jako sektu ve významu 2 a zejména 3 a 4.
 Nìkteøí køesantí autoøi, jak u jsme
pøipomnìli, definují sektu jako skupinu
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s problematickými
praktikami (ad 3),
nebo dokonce zdraví èi ivotu nebezpeènou. Oznaèují
tak ale vechny nebo nìkteré zvolené
nekøesanské nebo
výraznì jinak køesanské náboenské
spoleènosti (ad 2).
Pak by ovem velká
èást lidstva byla
v nebezpeèných
sektách.

 Pokud chceme
oznaèit nìèí praktiky za podezøelé (ad 3), je krajnì nesnadné
pøitom zachovat objektivitu. Nìkteøí polemicky vyhrocení pisatelé èi pøednáející si
tìchto riskantních jevù vímají pouze u malých, nových, importovaných, netradièních,
atypických skupin. Pøitom nìkteré velké, tradièní etablované církve, napø. do znaèné
míry pravoslavní, øímtí katolíci a nìkteré
fundamentalistické denominace reformaèního pùvodu jsou té uzavøené, neprùhledné, autoritáøské, uzavøené dialogu, nesnáenlivé k jinak smýlejícím.

 Èasto se nerozliuje mezi skupinou s riskantními tendencemi (ad 3) a skupinou ohroující tìlesné èi duevní zdraví, nebo dokonce ivot (ad 4). To vede k tomu, e na
skupinu charakterizovanou jako sekta podle charakteristiky 3 je pohlíeno rovnou
jako na skupinu násilnou a extrémistickou
(ad 4). To je velmi snadno zneuitelné. Jednotlivcùm nebo celým skupinám to mùe
právnì nebo spoleèensky ublíit.

Mùeme shrnout, e zmatek, nepøesnost,
nejednoznaènost a nedostateènost v definování sekty znamená, e netradièní a
atypické náboenské spoleènosti, je by
mohly být nìkdy i pøínosem a povzbuzením
pro ostatní, jsou vyøazovány, ba ohroovány tím, e se jim samovolnì a nespravedlivì
pøipisuje nebezpeèný nebo dokonce zloèinný charakter. Nìco takového je nutno velmi
peèlivì dokládat. Je tøeba eliminovat u sebe
i u jiných tøeba i skrytou a nepøiznanou
zaujatost.
Zmatek plynoucí z obecnì patné definovanosti pojmu sekta je ivnou pùdou pro
útlak náboenských menin a nejen jich.
Abychom tomuto zmatku zamezili, je tøeba
uívat termínu sekta s maximální opatrností,
tak aby bylo jasné, co jsme jím mínili, to

znamená, vdy jej pøedem definovat. Ale
i pak zùstává nebezpeèí, e nás bude nìkdo
citovat, ani by ocitoval onu definici. Proto
je pravdìpodobnì nejrozumnìjí se tomuto slovu úplnì vyhnout a jednotlivé shora
uvedené významy nahradit termíny, které
se vlastnì ji v mení míøe pouívají.

1. Pro (nedávno) odtìpenou náboenskou skupinu mùeme pouít termíny nové
náboenství, nové náboenské hnutí nebo
nová religiozita. Musíme si ale uvìdomit,
e tyto pojmy jsou irí a zahrnují tedy
i skupiny, které se odnikud nevydìlily, ale
vznikly naprosto novì.
2. K oznaèení nekøesanské èi výraznì jinak køesanské skupiny v køesanském
prostøedí bychom mìli pouívat názvy alternativní náboenství / religiozita, alternativní náboenské hnutí. Protoe sám
výraz náboenské hnutí zahrnuje smìry
køesanské i jiné, mùeme øíci, e tu vedle
sebe stojí církve a alternativní smìry. Nemusí
nutnì stát proti sobì.
3. Skupinì, které vyèítáme znaky shora
uvedené u bodu 3, bychom mìli øíkat konkrétnì autoritáøská / uzavøená / nesnáenlivá náboenská skupina / spoleènost /
organizace / církev v závislosti na tom, na
co chceme upozornit.

4. Chceme-li nìjakou skupinu oznaèit za
nebezpeènou (ad 4), pouijme termínù destruktivní / kodlivá / nebezpeèná / zloèinná náboenská skupina / spoleènost / organizace, popø. destruktivní kult. Zde je
vak na místì pøipomínka, e destruktivních
náboenských skupin je zøejmì málo, i kdy
na sebe pochopitelnì poutají pozornost.
Ctìme také dùslednì presumpci neviny.
n
Poznámka
Uvedení do souvislosti napsal I. O. tampach. Následující
pøehled významù slova sekta, potíí s tímto výrazem a návrh
nové terminologie vypracoval V. Profant po konzultacích s I.
O. tampachem a D. Luným a umístil je na internetovou stránku http://www.samuel.cz/~profav00/terminy.html. Na jejím
základì koneènou podobu tohoto èlánku pøipravil I. O. tampach.
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