Poděkování
Vážení čtenáři, tato kniha je sbírkou, nebo spíše
kaleidoskopem myšlenek, které se nějak, třeba jen
letmo, dotkly tématu ateismu. Zapsal jsem je
původně pro blog Enzmannova archa a pro webové
stránky Občanského sdružení ateistů České
republiky.
Než se vám ale mohla dostat do rukou, musely být
texty patřičně upraveny, zkorigovány, zalomeny
a vytištěny.
Nic z toho by se nestalo, kdyby se nenašel dostatek
menších i větších donátorů, kteří vznik knihy
podpořili za svých vlastních peněz
v crowdfundingové kampani na serveru
Startovač.cz.

Jmenovitě děkuji: Michalu Gričovi, Slávkovi
Černému, Vojtěchu Sázelovi, Jaroslavu Kousalovi,
„Tarquiniovi“, Tomášovi Petráskovi, Otakarovi
Choděrovi, Adamu „Arkande“ Válkovi, Gabriele
Grézlové, Michalu „Kozzy“ Horváthovi, Slavomíru
Novákovi, Tomáši Juříčkovi, Jiřímu Klaudovi
a Pavlu Vachtlovi.
Děkuji však i těm, kteří vznik knihy podpořili třeba jen
drobnou částkou, protože i oni se podíleli na jejím
vzniku.
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Úvodem
Ateista je sprosté slovo, nebo by alespoň mělo být,
přesto sám o sobě teď říkám: „Jsem ateista!“ Nazval
jsem takto i knížku, kterou jsem se rozhodl vydat
s pomocí crowdfundingu. Snad by si trochu
zasloužilo vysvětlit proč.
Slovo „ateista“ by mělo být v normální slušné
společnosti, přinejmenším ve svém původním
významu, absolutní tabu. Znamená totiž negativní
vymezení.
Je to slovo, které má svým pojetím velmi blízko ke
slovům jako barevnej, divoch, barbar, pronárod,
šiksa, gadžo, primitiv či untermensch. Všechna tato
slova znamenají prostě někoho, kdo nepatří ke
skupině, která tato slova používala či používá.
Je to vyjádření toho, že existuje nějaké „my“
– konkrétní národ, kultura či církev, které je nad
ostatní nějakým způsobem povýšeno. Oni jsou ti
„ostatní“, jsou to ti ne-dost-bílí,

ne-ze-správné-kultury, ne-vzdělaní, ne-Římané, ne-Židé, ne-křesťané, ne-Romové, ne-civilizovaní,
ne-Árijci, ne-muslimové či prostě ne-ve-správné-náboženství-věřící. Obecně ti ne-vyvolení.
Na takto používaných slovech je ale zajímavé to, že
většinou označují nehomogenní skupiny s větším
počtem ras, názorů, kultur atd. V tom nejsou
výjimkou ani ateisté. Jenom hlupák se může vážně
zeptat: „Proč věříte v ateismus?“ Skupina ateistů
totiž ve skutečnosti zahrnuje apateisty, skeptiky,
některé utilitaristické směry, komunisty,
volnomyšlenkáře, racionalisty, sekulární humanisty,
anarchisty, nihilisty, evolucionisty a další skupiny
i osobnosti, které jsou mezi sebou svými názory
často v rozporu.
Ty všechny tento název sesypal na jednu hromadu
a označil za vadné, protože jim „chybí Bůh“.
To, co se však děje v současnosti, také není úplně
vzácná situace, kdy původně hanlivé označení

úplně ztratí dřívější význam a lidé, které mělo
označovat za méněcenné, je začnou nakonec sami
používat.
Když v 16. století přišlo k nizozemské regentce
Markétě Parmské na audienci na 250 nizozemských
šlechticů, odmítajících španělskou politiku, pronesl
rada Charles de Berlaymont, aby jí dodal kuráž:
„Madam, přece se nebudeme bát těch žebráků
(ces gueux).“
V následujících desetiletích byla španělská armáda
vystavena masivním útokům gézů – rebelů hrdě
nosících symboly žebrácké mošny, tykve a misky.
I v případě, kdy já sám sebe začnu označovat jako
ateistu, dělám něco podobného. V podstatě se totiž
hlásím k odboji proti mainstreamové lži. Na
druhou stranu je to ale také důvod, proč se mnozí
lidé, kteří prokazatelně nevěří na žádného boha,
tomuto označení brání a používají raději termín
agnostik, ačkoli v jejich případě znamená totéž.

Nechtějí prostě v tomto nekonečném a nekonečně
hloupém sporu účinkovat.
Někdy ale prostě není vyhnutí, jako v případech,
kdy jsou náboženské fantasmagorie vydávány za
seriózní vědecké teorie a sílí snaha o jejich
vyučování ve školách, když náboženství začne
zasahovat do politiky a vědy, ovládne sdělovací
prostředky nebo si nárokuje roli jediného
morálního arbitra.
Proto přijmout dnes označení ateista znamená už
opět přijmout roli ve vnuceném sporu, ale na
druhou stranu také přiznat sám sobě, že je co hájit,
že jsou věci nestojící na náboženství, které mají
svou hodnotu a které jsou jím ohrožovány.
Říci o sobě „Jsem ateista!“ je totiž také obvinění,
obvinění náboženského myšlení, které mi dalo
cejch, a já, namísto toho abych jej skrýval, jsem na
něj hrdý.

Ateisté, noví ateisté a další
nežádoucí
Odboj, nebo emancipace?
„Ateismus“ bývalo v dobách starověkého Řecka
označení zločinu proti obci, kterého se mohl člověk
dopustit tím, že nevěřil v místní bohy. Trestalo se
tradičně smrtí. Z právního hlediska je to zajímavý
zločin, protože se ho dopouštěl člověk tím, že nic
nedělal, a dokonce nikomu ani nezpůsobil žádnou
škodu.
Nedávno ale musel vzniknout ateismus jako pojem
znovu, a to z úplně jiného důvodu. Tím byla řada
útoků náboženských fantasmagorií na svět vědy na
konci dvacátého a začátku dvacátého prvního
století. V podstatě jsme se octli před podobným
problémem, jaký už justice USA řešila ve dvacátých
letech při Opičím procesu.

Jedním z největších takových útoků bylo tažení
proti evoluci prezentované „kreacionismem“
a „inteligentním designem“. Tyto dva pojmy
znamenají vlastně stejnou (pavědeckou) hypotézu,
jen pod jiným názvem. Zjednodušeně by se dala
popsat tak, že svět byl stvořen Bohem a pak se ještě
trochu dovyvinul.
Tato celkem praštěná idea brzy implantovala zpět
i kreacionismus mladé Země spolu s představou, že
lidé a dinosauři žili vedle sebe.
Opět se roztočily hádky o „přechodné články“, což
je termín, který by v biologii vůbec neměl existovat.
Každá živá forma se sice liší od svého předchůdce,
ale jen nepatrně, takže rozdíl je vidět vždy až mezi
velmi vzdálenými příbuznými. Jakákoli
krokokachna prostě nikdy nemohla vzniknout
jinde než v hlavě šíleného kreacionisty.
Několik vlivných organizací začalo tlačit na vlády,
aby začlenily inteligentní design do výuky na

základních a středních školách jako „alternativní
teorii“. Zvláště silná byla tato snaha v USA, kde také
brzy přinesla nepěkné výsledky.
Hnutí nových ateistů vzniklo právě v USA a Velké
Británii v podstatě jako alergická reakce na stále
silnější vliv náboženských skupin ve vědě. Tento
tlak existuje i u nás, nastupoval ale s výrazným
zpožděním. Proto nebyla v podstatě českou
společností v devadesátých letech vůbec
zaznamenána kniha Gillese Kepela Boží pomsta,
která ukazuje, jak náboženské skupiny v USA
získávají politickou moc.
Tato kniha by si mimochodem zasloužila reedici,
protože popisuje události poměrně zeširoka už od
sedmdesátých let, kde musíme hledat kořeny
dnešní politické angažovanosti církví.
Ani o deset let později u nás kniha Richarda
Dawkinse Boží blud nebyla přijata se zvláště velkým

ohlasem. Lidé prostě nepochopili, že jde
o emancipační příručku amerických ateistů.
Čeští ateisté neměli v té době také žádný důvod se
nějak sdružovat a organizovat, protože se necítili
náboženskými skupinami ohrožováni. Ostatně
v České republice měli výraznou početní převahu.
Prvním varováním mělo být to, jak se o uvedení
knihy postarali sami křesťané přizvaní
nakladatelstvím Academia, kde ve dvou opravdu
neskutečně pitomých komentářích a v poznámkách
zařazených do samotného textu udělali z Richarda
Dawkinse protináboženského fanatika.
Dalším varováním mělo být, že oba autoři
redakčních doslovů vytvořili knize vlastnoruční
antireklamu.
Stanislav Komárek neváhal autora označit za
zakladatele nového náboženství a Filip Jaroš, který
ve svém doslovu dokázal zopakovat téměř všechna
tvrzení, která Dawkins ve své knize vyvrací

logickými argumenty (čímž dokázal, že knihu buď
nečetl, nebo že jeho inteligence k jejímu pochopení
nestačí), se nerozpakoval své výpady proti knize
různě rozšiřovat po internetu. Dokonce i na
otevřeném populárně-vědeckém serveru osel.cz
publikoval článek Ateistické tažení Richarda
Dawkinse.
Na jednu stranu chápu, že máme svobodu
vyjadřování, ale na druhou to vypadá, jako kdyby
Academia vlastně Dawkinsovu knihu ani vydávat
nechtěla. Jak nakladateli, tak oběma komentátorům
naprosto chybí vhled do problematiky boje vědy
a náboženství na půdě USA. V případě těchto dvou
pánů se navíc zdá, že o něj ani nemají zájem.
Český čtenář ovšem takový úvod potřeboval,
a nedostal ho. Kdybychom ho měli, byla by naše
společnost také lépe připravená na to, co se chystá.
Věřící dnes ovlivňují zpravodajství, získávají
politický vliv pomocí nátlakových skupin

a v nejbližší době získají také masivní finanční
injekci, díky které převálcují jakýkoli odpor.
Zkrátka se k mé lítosti pomalu blíží doba, kdy i čeští
a moravští ateisté budou potřebovat emancipační
příručky a ve školách se budou vyučovat
„alternativy k vědě“.

Proč sdružovat ateisty?
Už Richard Dawkins kdysi poznamenal, že
sdružovat ateisty je jako snažit se nahnat všechny
kočky do jednoho kouta. Není divu, že i na diskusi
na webových stránkách Občanského sdružení
ateistů České republiky padla otázka, zda má nějaký
smysl sdružovat ateisty. Odpověděl jsem na to
textem, na jehož konci shrnuji důvody, proč si
myslím, že to smysl má:
Co děláme a proč to děláme?

Sdružujeme ateisty k obraně našeho práva
nevěřit na bohy. V zásadě jde o obranu
plurality a sekulární společnosti. K tomu se
hlásím. Probírat feminismus, etiku, lidská
práva… proč ne, ale prvotní účel nebyl
vytvoření nového dogmatu nebo filosofického
směru, byl prostě sebezáchovný.
Reakce od diskutujícího, který se podepisuje
„protestant“, byla:
Právo nevěřit v bohy není potřeba v ČR
bránit. Nikdo toto právo neohrožuje ani
nezpochybňuje.
Myslím, že vyjádřil mínění, které je u nás poměrně
rozšířené, a to nejen mezi protestanty. Spoustě lidí
včetně mnoha ateistů musí připadat taková
organizace, jakou je Občanské sdružení ateistů

České republiky, dost podivná, možná i k smíchu,
a nebojím se říci, že z části právem. Jenže podobně
jako v případě jisté přehlídky gayů, to že je něco
samo o sobě směšné, ještě nemusí znamenat, že to
nemá smysl. Často je tomu právě naopak a největší
konina vystupuje s naprosto vážnou tváří a žádá
o úctu. Když chcete dělat něco pořádného, musíte
začít s něčím malým a doufat, že se to časem
rozroste, pokud to bude třeba. A sdružování ateistů
žel potřeba je.
Z mého pohledu je naše společnost vlastně
zranitelnější než země, kde jsou zvyklí se nátlaku
náboženských organizací bránit.
Částečně je to vina i ateistů. Považujeme svoji
nevíru za tak samozřejmou, že si nějakou potřebu
její ochrany ani neuvědomujeme. Knihy Avro
Manhattana (Vatikán ve světové politice, Vatikánský
holokaust) se u nás spoustu let nevydávají; ke knize
Boží blud jsou dopisovány stupidní komentáře

a nepravdivé redakční poznámky, dokonce z ní je
vypuštěn jeden odstavec, „protože je to určitě
nezajímavé“ (viz poznámka v knize Boží blud na
straně 137); média současné skutky římskokatolické
církve bagatelizují, o masakru ve Rwandě roku
1997 se ve spojení s křesťanstvím vůbec nemluví;
naše hlavní „kritická“ organizace Sisyfos se
rozhodla, že bude kritizovat cokoli kromě
náboženských blábolů (uznává NOMA); na
katolických školách je zesměšňována evoluční
teorie; když přijede papež jako představitel
komického mikrostátu, mají z toho státní
zpravodajská média na týden komunikační
výpadek; nikdo z našich čelných představitelů
nezná jinou etiku než katolickou, protože se tu ani
neučí, nebo se alespoň nedostane na veřejnost
– většina utilitaristických děl (Bentham, Mill)
nebyla nikdy přeložena do češtiny.

Naši filosofové namísto použitelné filosofie ujíždějí
na fenomenologii a Heideggerovi. Většina lidí tu
nezná Richarda Mervyna Hareho, Petera Singera
(toho alespoň znají někteří vegani), Richarda
Brandta, Torbjörna Tännsjö ani Michela Onfraye.
Alespoň že je v češtině něco od Richarda Dawkinse
a Christophera Hitchense, ale téměř nic od Daniela
Dennetta nebo Sama Harrise. Vždyť i já znám
u většiny jen jména! Pokud se chceme bránit tomu
návalu pitomostí, který se teď dere do Evropy, měli
bychom se především vzdělávat a dát tu možnost
i ostatním.

Ateistický coming out
I když mě v mých rozhovorech s věřícími
překvapuje (při 4 % praktikujících věřících v naší
zemi je to opravdu překvapivé), jak silně i u nás
funguje ostrakizace ateistů, zatím ještě stále

nemusíme řešit takové věci jako v zemích, kde jsou
věřící v drtivé převaze.
Ve výpovědích tamních ateistů mě pak často zaráží
podobnost s jinou skupinou, kterou náboženské
skupiny také podobně démonizují – s gayi
a lesbami. Za předěl v životě těchto lidí se považuje
zpravidla tzv. coming out, jinými slovy přiznání
toho, co jsou. Osobně nejsem homosexuálního
zaměření, přesto znám podobných výpovědí dost.
V uměleckých kruzích (kde se zjevuji občas a spíše
nedopatřením) i na scifistických conech se totiž lidé
ze sexuálních menšin vyskytují mnohem častěji než
v běžné populaci a v intelektuálních kruzích mají
zase drtivou převahu ateisté.
Ve společnostech s vysokým počtem věřících má
coming out v podstatě stejný průběh u ateistů jako
u homosexuálů. Prvním krokem bývá „vnitřní
coming out“, čili „přiznání sobě“. Když jste totiž
celé dětství vychováváni k tomu, že právě nevěřící

a homosexuálové představují zlo, je těžké přijmout,
že jste jedním z nich.
Druhým krokem pak bývá „vnější coming out“, kdy
začne člověk přiznávat svou sexuální či názorovou
orientaci na veřejnosti. Rodiče automaticky začnou
hledat, kde udělali ve výchově chybu, čí je to vina či
kde se dotyčný/á ateismem nakazil/a.
Spousta homosexuálů i ateistů se přitom nikdy
k onomu druhému kroku nedostane a jen málokdy
to bývá z vypočítavosti. Mnohem častěji je za tím
tlak rodiny a snaha předstírat, jako kdyby se nic
nestalo. Strach ze zpřetrhání rodinných vazeb pak
končí jako celoživotní pokrytectví.
Stejně jako v případě homosexuálů se věřící rodina
a společnost snaží ateisty „léčit“, tedy „napravit“
něco, co není rozbité. Až do komických detailů
přitom zachází podobnost ex-atheist a ex-gay,
i když v tomto případě přiznávám, že dlouhým

vymýváním mozku bude asi snadnější změnit
přesvědčení než sexuální orientaci.
Nejsem samozřejmě první, kdo si všiml této
podobnosti. V západních zemích se už pojem
„ateistický coming out“ běžně používá a lidé si
předávají zprávy o tom, jaké to je. V Polsku
dokonce pořádali ateisté v roce 2009 ateistický
pochod „Coming Out“, kterým chtěli ukázat, že jich
není tak málo, jak tvrdí státní média.
Námitkou proti tomuto srovnání může být, že svou
sexuální orientaci změnit nemůžete, zatímco svůj
světonázor ano. Víte, měli byste si to zkusit – věřit
něčemu, čemu z principu věřit nemůžete, protože
to odporuje vašemu rozumu i zkušenosti. Kdepak,
snadno se dá jenom lhát.
Homosexuálové a ateisté ale nejsou jediní, kdo
museli a budou muset takové kroky podstupovat.
V minulosti zažívaly něco podobného
emancipované ženy (a v mnoha místech na světě

tím ještě procházejí) a i v naší společnosti znají
coming out například vegetariáni či duševně
nemocní. Nikdo z nich by jím přitom procházet
nemusel, kdyby společnost neurčila, že právě tyto
věci jsou nějakým způsobem špatné. Za vznikem
fenoménu coming outu je nakonec vždycky
intolerance okolí, hora předsudků a neschopnost
rozeznat chování, které okolí neohrožuje, od toho
opravdu nebezpečného.

Právo na duchovno
Byl jsem opakovaně svědkem nechutného
znásilnění pojmu duchovno. Děje se to ostatně
každý den a téměř pokaždé, kdy nějaký „duchovní“
otevře ústa, aby hlásal myšlenku, že se duchovno
jaksi skrývá v náboženství, a nejlépe v tom
organizovaném.
Když pominu, že profese „duchovního“ není
v principu o nic víc blíže duši (natož duchu) než

profese reklamního grafika, musím se ptát: Jakým
právem? Jakým právem si děláte na duchovno
patent? Proč si myslíte, že věřící mají k duchovnu
nějaký větší sklon než nevěřící? Jak vůbec můžete
takhle hodnotit něco (totiž prožívání nevěřícího),
do čeho nejste schopni ani na sekundu nahlédnout?
Jednou jsem kvůli podobné poznámce tvrdě
napomenul Mnislava Zeleného (kterého si ovšem
jinak vážím a mám ho rád, byť je to věřící).
Srovnával tehdy duchovní svět amazonských
Indiánů a lidí západní civilizace. Řekl, že šamani
oněch Indiánů byli v duchu na Měsíci už dávno,
zatímco my k tomu potřebovali rakety, protože už
nejsme duchovní. Zastavil jsem ho, tuším poněkud
rozzlobeně, a řekl přibližně:
„První člověk vstoupil na povrch Měsíce
a stovky milionů, možná miliardy lidí mělo

v tu chvíli pocit, že tam jsou s ním. Co je to
jiného, než hluboký duchovní zážitek?“
Opravdu si myslíte, že člověk, který zná skutečnou
vzdálenost hvězd, prožívá pocit závratě z hvězdnaté
noční oblohy jinak než člověk, který si myslí, že je
tam naskládal bůh? A pokud ano, neprožívá naopak
ten pocit hlouběji právě proto, že ví, jaká nesmírná
dálka to je a že mnohé z těch hvězd, na které se
dívá, už dávno zhasly?
A když už jsme u toho, dokázali jste si někdy
představit geologický věk? Myslím skutečně
představit, ne jen říct: Tenhle kámen je starý...
Jestli ano, jaký to byl pocit?
I když nejsem věřící, schopnost prožívat je lidská,
nikoli náboženská, stejně tak schopnost vnímat
krásu, sounáležitost, dobro a zlo, schopnost
empatie, lásky, přátelství, soucitu a vlastně
jakéhokoli citu – všechno, co je od nepaměti

označováno jako duchovno. Jen prostě nevěřím na
samotnou nesmrtelnou duši.
„Duchovní“ (a je jedno, jaké církve) předstírají
duchovno stejně mizerně, jako pornoherečky
předstírají rozkoš, a stejně drze, jako porno
ukazuje, že „pouze toto je sex“, se nám chlapi ve
zlatem krumplovaných sukních snaží nalhat, že
„pouze toto je duchovno“.
Ne, pánové a dámy s křížkem na krku a krvavou
knihou v kapse, hledání duchovna nemusí vést
k církvi a často nemusí vést ani k víře. Myslíte si, že
když potkáte ateistu nebo agnostika, že jste našli
nepopsaný list, člověka, kterému můžete konečně
vyjevit to duchovno, o kterém dosud neměl ani
tušení?
Třeba je jeho pohled mnohem hlubší než ten váš
a možná, že kdybyste věděli, jaké je jeho prožívání,
styděli byste se za to, co teď nazýváte duchovnem.

„Bez náboženské víry...“
Jedna z otázek, kterou slýchám celkem pravidelně
ve spojitosti s náboženstvím, zní: „Všichni přece
v něco věříme, tak čím se lišíte od věřících?“ Někdy
bývá stejná otázka formulována jako útočná věta:
„Ale vždyť to je taky náboženství! Vy věříte, že není
bůh!“ Jistý věřící kamarád dokonce prohlásil:
„Vy věříte vědcům, a já například svojí
manželce.“
Vyhnu se teď elegantně otázce bytí a nebytí boha/ů
a soustředím se na samotnou otázku víry. Protože
se opravdu zdá, že náboženská víra je jakousi
kulturní konstantou, rozhodně si to zaslouží.
Náboženská víra označovaná tak jako víra ve
smyslu „faith“ je definována především tím, že ji
nelze vyvrátit racionálními argumenty. Víra je

chápána jako princip odlišný, vyšší a důležitější než
rozumové uvažování.
Podstatné je, že náboženská víra bývá vždy
předávána autoritami (přímo nebo nepřímo)
a spočívá vždy zcela na věřícím, nikoli na objektu,
ke kterému se vztahuje. Aktivní je tedy subjekt
(věřící). Objekt náboženské víry ji už z principu
nemůže zradit nebo zklamat.
Z hlediska náboženské víry je její zpochybňování
nepřípustné. Věřící se cítí být zodpovědný za to,
aby svou víru neztratil, a důkazy proti ní považuje
za „test své pevnosti ve víře“. Osobní hodnota
věřícího je posuzována podle „pevnosti“ či „síly“
jeho víry. Často zmiňován bývá v této souvislosti
Jób, proto v zájmu onoho věřícího kamaráda
doufám, že tímto typem víry své manželce opravdu
nevěří.
Pokus o dialog s věřícími tedy zpravidla naráží na
emotivní bariéry, protože věřící považuje

zpochybňování své víry za útok na podstatu své
osobnosti. Ve smyslu „faith“ je vírou i buddhismus,
eugenika, marxismus-leninismus nebo ekonomické
pověry. Přesto je právě taková víra obecně
považována za kladný charakterový rys. Zcela
v rozporu s historickými zkušenostmi.
S náboženskou vírou bývá zaměňováno
přesvědčení. Záměnu navíc podporuje používání
matoucího pojmu „náboženské přesvědčení“.
Přesvědčení je víra, která je na rozdíl od
náboženské víry založená na důkazech (svědectvích
– pře-svědčení).
Samozřejmě i pojmy „důkaz“ nebo „svědectví“ se
v průběhu času vyvíjely, takže už známe také
matoucí důkazy nebo křivá svědectví. Nejde tedy už
jen o jejich počet jako kdysi ve starověku, ale také
o jejich hodnoty – pravdivost (v případě logicky
zdůvodnitelných důkazů), doložitelnost (v případě
konkrétních událostí) atd.

Pokud se objeví další důkazy svědčící proti
původnímu přesvědčení, může člověk své názory
přehodnotit. Důležitá na přesvědčení není jeho síla,
ale jeho přesvědčivost, daná právě důkazy, jejich
množstvím a jejich kvalitami. Proto je správné při
každém podnětu své přesvědčení přezkoumávat
a případně přehodnocovat.
Samozřejmě všechny víry na světě měly své
„důkazy“, kterými kněží dokládali pravost své
konfese, protože přesvědčení s hmotnými důkazy je
opravdu společností akceptovatelnější než „víra za
každou cenu“. Například v Olympii byl prasklý
chodník, do kterého údajně sám Zeus udeřil
bleskem, aby potvrdil, že se mu Feidiova socha líbí.
O pokladech, jako byla egyptská tma v lahvičkách
nebo mléko panny Marie, kterým kojila Ježíše (bylo
ve sbírkách krále Karla IV.), či o Buddhově misce
a gigantických otiscích jeho nohy nemluvě.

Zástupci všech náboženství si, navzdory současným
tvrzením, vždy velmi přáli, aby jejich důkazy byly
obecně přijatelné. Zatím NIKDY žádný takový
důkaz předložen nebyl.
Přesvědčení se podobá důvěra, která se zpravidla
zakládá na zkušenostech. Existuje však také
nepodložená důvěra, vyvolávaná tradicí nebo
společenským postavením. Důvěra se ale vždy váže
k některé bytosti – i důvěryhodnost textu se
zakládá na důvěryhodnosti jeho autora – a na
rozdíl od náboženské víry ji lze zklamat nebo
zradit. Pak říkáme, že se ten, komu jsme důvěřovali,
zachoval lehkomyslně, bezohledně, nezodpovědně
nebo (v případě zrady) podle.
Důvěru si získává ten, ke kterému se vztahuje.
Aktivní je tedy objekt důvěry. Je na něm, aby se
choval tak, aby byl důvěryhodný. Jak je vidět, liší se
náboženská víra (faith), přesvědčení a důvěra

naprosto diametrálně a nelze je navzájem
zaměňovat.
A tak se konečně dostávám k tomu, proč je víra
náboženského typu rozšířená všude na světě.
Je totiž instinktivní a naprosto přirozená. Je to
předávání informace způsobem „mistr – žák“, které
nepřipouští žádnou pochybnost.
Takovým druhem víry věří dítě rodičům jejich
tvrzení, že ho přinesl čáp, stejně jako že nemá
přecházet na červenou, je to způsob, kterým jsme
jako malí věřili učitelům, že „to tak prostě je“,
způsob, kterým jako dospělí věříme autoritám,
jejichž myšlenky a závěry si nejsme schopni sami
ověřit.
Víra tohoto typu umožňuje předat poměrně rychle
množství informací, které ale nemusejí být nutně
pravdivé. Na druhou stranu je dobře, že se děti
nesnaží každé takové tvrzení svých rodičů ověřovat
experimentem, protože při nedostatku dalších

znalostí a dovedností by tím asi velmi stoupla jejich
úmrtnost.
Stejným způsobem se mezi členy kmenových
společností předává souhrn jejich „vědění“, ta směs
kmenové mytologie a mnemotechnických
pomůcek, která jim v minulosti dostačovala
k přežití. Co ale vypadá exoticky kdesi v deštném
pralese, vypadá naprosto odpudivě v naší civilizaci.
Doteď i u nás mylně pokládáme za vědce lidi, kteří
dělají v podstatě totéž. Pojmou předchozí poznatky
a bez vlastního kritického posouzení je předávají
dál. Tito lidé se přitom ani v nejmenším neliší od
šamanů.
Je hrozné, že v současnosti lze získat diplom
z vysoké školy jen na základě cvičení paměti,
a dokonce s takovým diplomem vyučovat jiné.
Vždycky se samozřejmě můžeme rozhodnout, jestli
se pokusíme danou teorii ověřit, nebo jestli jí

budeme věřit jen z důvodu úcty k autoritě. To je ale
vždycky ten nejhorší způsob.
Asi už tušíte, co tím chci říci. Zatímco věřit něčemu
bez důkazů je přirozené a vrozené, důvěra
i přesvědčení vyžadují jisté dovednosti, se kterými
se člověk nerodí, ale musí se jim teprve naučit.
Lidé samozřejmě vždy budou něčemu věřit
nekriticky. To ale neznamená, že by tato víra byla
hodnotnější než přesvědčení podložené důkazy
nebo důvěra vytvořená zkušeností.
Ani já samozřejmě nejsem zproštěn všech
podmínek vývoje osobnosti, takže jsem jistě ve
svém životě něčemu věřil právě oním nekritickým
náboženským způsobem a je nanejvýš
pravděpodobné, že někde v mé mysli je stále něco,
čemu tímto způsobem dosud věřím.
Na rozdíl od věřících ale nepovažuji zrovna tuhle
vlastnost za nějakou přednost, ale spíše za již
poněkud otravný rudiment dětství, který měl

zmizet nebo alespoň dostatečně zakrnět s pubertou
asi jako brzlík.
Proto jsem do svého sčítacího formuláře zaškrtl
„bez náboženské víry“ a dítě kdesi ve mně dodává:
„... alespoň je to mé zbožné přání!“

Víra v lepší budoucnost
Jako kriticky myslící člověk (v mezích svých
schopností) musím samozřejmě pochybovat
i o tvrzeních, která mému myšlení připadají
přitažlivá. Takovým tvrzením je i to, že víra bez
důvodu je už z principu špatná. Zatímco
o neodůvodněné víře v cosi, co nelze žádným
způsobem dokázat, mohu něco takového tvrdit
naprosto bez uzardění, v té druhé skupině existuje
podle mě výjimka. Je to víra ve šťastnou
budoucnost. Tato víra je opravdu zvláštní. Nelze
o ní tvrdit, že je úplně racionální nebo úplně
iracionální, ale zároveň může být trochu obojí.

Je velký rozdíl, jestli na svou budoucnost v daný
okamžik máme, nebo nemáme vliv a jestli pro to
přesvědčení máme také dostatek podstatných
informací. Víra ve šťastnou budoucnost navzdory
důkazům tvrdícím pravý opak je šílená, přesto
může člověku v některých situacích pomoci přežít
krizové situace. I ve chvíli, kdy nemáme na vlastní
budoucnost výrazný vliv, nemáme potřebné
informace, a víra v lepší budoucnost se tedy právem
jeví jako iracionální, může být přesto prospěšná.
Víra, že budoucnost bude lepší, dělá totiž výrazně
subjektivně lepší naši přítomnost. Očekávat dobré
je už samo o sobě příjemné. S tímto paradoxem
jsem se setkal mnohokrát ve vyprávění starších lidí.
Mluvili o době padesátých let 20. století, která se do
povědomí nás mladších zapsala hlavně politickými
procesy, ale v jejich vzpomínkách vypadala velmi
odlišně.

Tito lidé jsou schopní vám zazpívat tehdejší
budovatelské písně (včetně ruských a čínských) a se
slzou v oku vzpomínat na chmelové či bramborové
brigády a akce Z (to „Z“ znamená zvelebování).
Nejsou to blázni ani kryptokomunisté, to po čem se
jim stýská, není komunistická ideologie, ale
atmosféra budovatelství, která byla typická právě
nesmírně silnou vírou v lepší budoucnost. Je to
stejné přesvědčení, které stvořilo futuristický design
československého pavilonu na bruselské Expo 1958.
O to větší samozřejmě následuje zklamání, pokud
ona lepší budoucnost nenásleduje. To se opravdu
stalo roku 1968. Okupace Československa nebyla
špatná jen proto, že zastavila proces demokratizace,
především úplně zlomila víru lidí v to, že lepší
budoucnost opravdu přijde.
S okupací přišla vlna rezignace na společnou
budoucnost. Pokud hledáte původ hesla „Kdo
nekrade, okrádá rodinu,“ najdete ho tady. Z této

rány se československá společnost nikdy
nevzpamatovala. Dodnes zůstává ke společné
budoucnosti značně skeptická, což je bohužel
postoj, který také budoucnost vytváří.
Budovatelé socialistického Československa
samozřejmě měli důvod očekávat lepší budoucnost
právě proto, že se na ní podíleli, neměli ale pod
svou kontrolou rozhodující síly světové politiky.
Iracionální víra v lepší budoucnost je tedy sama
o sobě dobrá, ale perspektivně značně riziková.
Racionální víra v lepší budoucnost je taková, která
vychází z dostatku informací o okolnostech, které
dělají z lepší budoucnosti pravděpodobný scénář
budoucích událostí. Jenže tato varianta už zdaleka
není tak optimistická, pokud člověk zároveň nemá
na tyto okolnosti dostatečný vliv.
Pak se jeho nálady zmítají mezi návaly přehnaného
optimismu a pocity beznaděje, kdykoli se
podmínky změní k lepšímu nebo k horšímu. Přesně

takové scénáře jsou ale pro lidi překvapivě ty
nejpřitažlivější. Vděčí jim za svůj úspěch řada
hazardních her a mnohá náboženství. Lidé jsou
prostě připraveni určité otřesy přestát a jejich
překonání naopak zvyšuje atraktivitu vytyčených
cílů.
Staroegyptské, křesťanské, buddhistické ani
islámské náboženství by asi zdaleka tak dobře
nefungovaly, kdyby lidé mohli příliš ovlivňovat
všechny aspekty slibovaného posmrtného života
nebo kdyby je ovlivnit nemohli vůbec. Udržovat
víru ve šťastnou budoucnost a přitom ji
nepravidelně narušovat třeba i jen předstíranou
hrozbou je způsob, kterým lze společnost udržet
aktivní, dynamickou a zároveň ovladatelnou.
Konečně poslední možnost představuje případ, kdy
víra v lepší budoucnost splývá s cílevědomostí, tedy
kdy je tato víra naprosto racionální, protože máme
dostatečné znalosti i schopnosti budoucnost

opravdu změnit k lepšímu. Navzdory tomu, že byli
lidé v historii mnohokrát přesvědčeni, že právě
takové úrovně jejich schopnosti a znalosti dosáhly,
pravděpodobně i v budoucnu půjde stále jen o klam
způsobený nedostatkem informací.
Vždycky budou existovat síly (i mnohem větší než
ty politické), které společnost nebude schopná
v dané vývojové fázi ovládnout a které ji mohou
ohrozit nebo i zničit. Přesto bude víra v lepší
budoucnost vždycky nedílnou součástí šťastné
přítomnosti.

Čím se od sebe opravdu liší věřící a myslící?
Jsem přesvědčen, že neexistuje žádná anatomická
ani fyziologická odlišnost, která by od sebe
oddělovala lidi „věřící“ a „myslící“. Vím, že
neurochemické změny v mozku mohou nastartovat
duševní nemoci nebo rozhodnout o tom, jestli bude
určitý člověk na kluky nebo na holky. Ale přesto nic

takového neřekne člověku, že má být věřící nebo
skeptik.
Právě tak není nijak výrazně odlišné ani myšlení
věřících a ateistů. Všichni jsme lidé a naše myšlení
stojí na jednoduchých základech motivace,
vnímání, srovnávání a paměti. Je vždycky
fragmentárně logické s obrovskými mezerami,
vyplněnými instinktivními úsudky, naučenými
postupy a postoji.
Věřící by teď rádi slyšeli, že jsou empatičtější,
intuitivnější, emotivnější a vůbec obecně citlivější,
jenže mé zkušenosti na nic takového neukazují.
Většina z těch, které znám, mi naopak připadá
neurotičtější, necitlivější a jistým způsobem
předstrašená. Neměl bych ale generalizovat příliš,
protože naopak znám i několik věřících, kteří jsou
duševně vyrovnaní, a naopak pár duševně značně
nevyrovnaných ateistů. Myslím, že v tomhle
případě asi má na psychiku mnohem větší vliv

prostředí a to, jak okolí víru nebo nevíru dotyčného
přijímá.
Podle mě se ona změna nachází mnohem blíže
našemu vědomému myšlení, totiž v žebříčku
hodnot. Navzdory rozšířené představě nebývá
takový žebříček většinou ani tak dílem nás
samotných (to spíše výjimečně), jako nevědomého
napodobování. Přikládáme tedy hodnotu tomu,
čemu přikládaly hodnotu námi uznávané autority
– rodiče, učitelé.
A jako u všech takto získaných informací je i tady
mnohem důležitější, jaké hodnoty náš vzor uznává
skutečně, než jaké se snaží předvádět a slovně
formulovat.
Hodnotový žebříček, který nasměruje člověka
k víře, už víru obsahuje jako samostatnou hodnotu.
Pokud bychom z něj tuto hodnotu nějak
myšlenkově vyextrahovali, našli bychom „víru ve
víru“ – věřit je správné, protože věřím, že věřit je

správné. Takto jej ale věřící vlastně nikdy sám pro
sebe neformuluje, právě proto, že jde o „hodnotu“,
kterou přejal nevědomě.
Jde skutečně o cosi stojícího mimo lidský rozum.
Asi žádný člověk by nikdy nebyl schopen uvěřit
náboženství, které je v rozporu s jeho zkušenostmi,
kdyby se řídil pouze rozumem. To je ostatně důvod,
proč se znovu nerozšířily například babylonské
nebo staroegyptské kulty ihned po rozluštění
starověkých písem, i když po tisíciletí měly statisíce,
či snad i miliony věřících.
To, že se člověk vlastně nestává věřícím
z rozumového rozhodnutí ani přesvědčením, ale
napodobováním, má širší souvislosti. Především to
znamená, že lidé začínají věřit kvůli společnosti.
Nevědomé napodobování je totiž důležité sociální
chování, kterým projevujeme svou vazbu
(příslušnost) ke skupině nebo i vzájemnou blízkost.

Silnou obranu jakkoli iracionální víry tedy můžeme
u věřících chápat zároveň také jako obranu skupiny
(rodiny, církve, spolku) a vlastní příslušnosti k ní.
Pak ovšem pro věřícího vlastně není ani tak
důležité, aby opravdu znal to, co jeho náboženské
učení říká, jako hlásit se k němu.

Slabina sekulární společnosti
Psychologie má dlouhou minulost, ale krátkou
historii. Tento paradox se ale dá vysvětlit poměrně
snadno. Lidé měli vždy zájem poznat, co se děje
v mysli jiných lidí i v jejich vlastní.
Jejich poznatky jsou součástí kmenových učení,
starověkých náboženství a díky Sokratovi také
filosofie. Ani on ale nepopírá, odkud pochází jeho
zájem o člověka, který obrátil celou řeckou filosofii
jiným směrem. V dialogu Faidros zcela jasně říká,
že na chrámu v Delfách se píše:

„Poznej sám sebe.“
Delfy byly starodávným místem uctívání boha
Apollóna, který zde podle pověsti zabil hada
Pýthóna. Byla zde proto jeho věštírna, která kdysi
prý patřila bohyni (titánce) Gaie.
Ale abych příliš nezabíhal do mytologie, faktem je,
že se slovo psychologie objevilo poprvé ve
starověkém Řecku a bylo součástí náboženských
dovedností a znalostí kněží, teprve později dokázali
něco takového i filosofové. Znalosti a techniky,
které bychom dnes označili jako psychologické,
měly ale už mnohem starší kultury.
Většina starých psychologizujících filosofických
směrů už neexistuje. Jejich poznatky byly buď
zničeny v prvních stoletích po nástupu křesťanství,
nebo jím byly absorbovány. Do nástupu moderní
psychologie tedy existovala jen náboženská pre-psychologie.

Rozdíl mezi tehdejší pre-psychologií a dnešní
psychologií je značný, i když si to příliš
neuvědomujeme. Ke své vlastní smůle. Všechny
primitivní psychologické konstrukce byly
překonány, ale důvody jejich existence nezanikly.
Pokud se dnešní psychologie zabývá psychicky
zdravými lidmi, je v tom čistě deskriptivní, její
aplikace se pak týkají zejména testování nebo léčení
(psychoterapie). Především jde ale o „vysokou
vědu“, která není určena pro denní používání
normálními smrtelníky. Staré intuitivní
psychologicko-náboženské a psychologickofilosofické postupy se však věnovaly především
přípravě lidí na předvídatelné překážky a úkoly
typické pro jednotlivé životní etapy.
Pravda, náboženské psychologické systémy mají
nepatrnou nebo žádnou schopnost duševně
nemocné lidi léčit, a naopak velkou schopnost
traumata vytvářet, takže se vlastně stávají

neúčinným lékem na nemoc, které jsou původci, ale
na druhou stranu dokáží duševně zdravým vytyčit
rámce a hranice jejich života.
I když tedy mohu vcelku právem vyčítat
náboženským skupinám, že jejich rituály jsou
indoktrinující, bizarní a někdy i značně drastické,
nelze na druhou stranu přehlédnout, že se současná
sekulární společnost těmito věcmi nezabývá téměř
vůbec. Přitom období prvního vzdoru, puberta,
rodičovství, krize středního věku, přechod a smrt
partnera jsou naprosto předvídatelné situace
v běžném vývoji, které lidská psychika prostě
potřebuje nějakým způsobem zpracovat.
Náboženství si je „nevymyslelo“, jsou reálné!
V čem je problém? Proč totéž nedělá sekulární
psychologie? Měl bych přiznat, že to vlastně nevím.
Moderní psychologie z principu takovou schopnost
má, ale nevyužívá ji. Nebo ji alespoň nevyužívá
příliš. Čestnou výjimkou jsou v tomto směru

popularizátoři. Když si například vzpomenete na
oblíbeného i neoblíbeného, ale rozhodně
populárního manželského poradce Miroslava
Plzáka, zjistíte, že celá jeho pověst stojí vlastně na
tom, že veřejně řekl lidem, co to je manželství.
Podobné příklady známe třeba z knih Scotta Pecka,
Roberta Fulghuma nebo doktora Zdeňka Matějčka.
Obyčejným lidem zkrátka v moderní době chybí
znalosti o tom, jaký je lidský život a co se od nich
v jakém věku očekává, a také rituály, které by jim
jasně ukázaly, že právě tady je ta hranice, odkdy už
budou posuzováni jinak.
Je možné, že se odborníci prostě bojí vytvořit rituál,
protože to až příliš připomíná náboženství? Jenže
vždyť už takové věci děláme. Mnohé
psychoterapeutické techniky opravdu mají
charakter rituálů, protože pro jejich úspěšnost není
důležité jen vědomé přijetí nějaké myšlenky, ale

především uvědomění si prožitku. Ovšem, to je
léčba, a ta je zdravým lidem odepřena.
Máme tu tedy na jednu stranu zastaralé rituály,
které už nefungují dostatečně nebo jsou úplně
zavádějící, a na druhou stranu společnost, v níž
takový řád a rituály v podstatě neexistují. I když to
nerad říkám, pravděpodobně se skutečně dotýkám
něčeho, co mají náboženské systémy zpracováno
lépe než současná sekulární společnost.
Vrcholem absurdity je to, že i onen test
zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí, který
podstupují ateisté – ateistický coming out – je
vlastně přechodovým rituálem, který se bez
náboženství neobejde.

Svatební symbióza
Došel jsem k zajímavému poznatku, o který bych se
rád podělil. Jde konkrétně o to, že ateisté poslední

dobou rádi uzavírají svatby prostřednictvím
unitářských duchovních.
Náboženská obec českých unitářů není zrovna
nějak početná, ba na mnoha místech už vypadá
spíše jako klub pamětníků, scházejících se při
tradiční kávě a sušence, přesto dostává poslední
dobou zvláštní roli ve společnosti, ne nepodobnou
té, kterou mívala za první republiky.
Na jednu stranu to vlastně není překvapivé – naše
moderní společnost opravdu nevytváří dostatečně
efektní přechodové rituály a mnohé jiné
náboženské spolky mají pro provedení svatebního
obřadu takové podmínky, že je nejen pro ateistu, ale
i pro mnohého panteistického volnomyšlenkáře
velmi těžké, ne-li nemožné na ně přistoupit.
Čeští unitáři jsou naproti tomu tou nejvíce
oddogmatizovanou a zároveň nejvíce
psychologizovanou skupinou, kterou asi můžeme
mezi náboženstvími najít. Jejich vyznání jim proto

nebrání dělat svatby na místě, které si svatebčané
pro obřad vyberou, oddávat homosexuální páry
nebo dokonce ateisty.
Svým výkladem Boha se přibližují Xenofanově
pantheismu – není ani tak důležité se k němu
modlit (vlastně je to zbytečné), jako snažit se jej
pochopit. Tím jsou třecí plochy mezi unitáři
a ateisty velmi ohlazené, takže nezavdávají důvod
k nějakému opravdu vážnému konfliktu v této
oblasti. Bůh v unitářských představách nic
nenařizuje, netrvá na nekonečném uctívání,
neslibuje posmrtné nebe a peklo. Proto když uvidíte
klečet v kostele unitáře, znamená to, že se mu
rozvázala tkanička.
Bohužel i někteří unitáři mají vnitřní konflikt
s Novými Ateisty, zvláště s Richardem Dawkinsem,
a jejich společnost se také rozhodla přijmout
jidášský peníz v kauze církevních defraudací, který
dělá asi 35 milionů (nejmenší z úplatků), což ale

i tak zrovna nepozvedlo její morální kredit.
Přiznávám, že mě vlastně právě u této náboženské
skupiny mrzí tento prohřešek nejvíce, protože jsem
ji vždycky považoval za extrémně zajímavý
prvorepublikový experiment Norberta Fabiána
Čapka a zároveň za jistou alternativu právě pro
vykonávání podobných obřadů, jako jsou svatby.
Ostatně české duchovnosti podle mě odpovídala
panteistická a v podstatě až agnostická duchovnost
unitářství vždy lépe než těžkopádné obřady
protežované katolické církve.

Nepohrdejte něcisty!
Pojem „něcisté“ je samozřejmě halíkovina, vymyslel
ho katolický kněz Tomáš Halík, aby nějak označil
lidi, kteří říkají „... ale něco nad námi je.“ Ten pojem
sám je poněkud pohrdavý a já bych rád ukázal, že si
takový názor pohrdání nezaslouží o nic více než
jakýkoli jiný světonázor. Rozhodně to nejsou

„nezralí křesťané“ nebo „náboženští diletanti“, jak
o nich mluví nejen Halík, ale také Emanuel Rádl.
Jejich povinností není zařazení do náboženského
mainstreamu, i když by to tak křesťané rádi viděli.
Pokud bychom skutečně měli respektovat víru, tak
jak to požadují křesťané, museli bychom vzít tuto
poměrně velkou skupinu na vědomí.
Vlastně není vůbec nelogické, že je tak silná právě
v Čechách, naopak je v tom jistá až historická
logika. Češi byli poměrně brzy pokřesťanštěni
a téměř vzápětí mnohonásobně dějinami ujišťováni,
že křesťanství (zvláště to katolické) není to pravé
ořechové.
Býváme označováni za nejateističtější národ, ale
paradoxně se ateistické filosofie a světonázory u nás
příliš nerozvíjely. Nakonec i komunistický „vědecký
ateismus“ býval spíše nástrojem konkurenčního
boje než regulérní filosofií.

Lidé přestali být křesťany, ale jejich schéma myšlení
je z křesťanství stále převzaté. Ptají se na smysl
života, mají potřebu mít představu svého místa ve
vesmíru, které je právě jen jejich. Něčemu
takovému paradoxně dosti dobře odpovídala
antická filosofie, o kterou býval už v době
socialismu poměrně slušný zájem.
Ideál skromnosti a pohrdání mocí představoval
Diogenés, zvláště pro historku s Alexandrem
Velikým. Jeho figurku byste ještě možná našli
v mnoha domácnostech. Je zajímavé, že právě
Diogenés by dnes byl naprostý něcista – opravdu
věřil v jakéhosi „boha“, v jeho případě šlo ale asi
spíše o pramoudrost Nús.
Druhým zdrojem „něcismu“ bylo unitářství, které
vlastně zbožštilo moudrost. Mezi jejich „svatými
knihami“ byste našli i pár klasických románů.
A ještě jeden pramen je třeba připočíst
– indiánskou mytologii, zažitou díky woodcraftu

a trampingu. Zvláště představy manitů a Wakan
Tanka. Zatímco Nús stojí mimo tento svět, Wakan
Tanka podle nich svět prostupuje. Něcisté jsou tedy
buď deisty, nebo panteisty, jen většinou poněkud
neorganizovanými. Kdysi stály jejich názory na
myšlenkách Norberta Fabiána Čapka, Henryho
Davida Thoreaua, TGM, Mahátmy Gándhího,
Johna Lennona...
I když podstatnou část jejich myšlení dnes s nimi
nesdílím, stále mi připadají oni „něcisté“ vlastně
upřímnější, přirozenější a přiměřenější české
spiritualitě než tlouštíci ve zlatých ornátech
s nateplalým hlasem. Nějak ale předpokládám, že
i když jsou „něcisté“ silně zastoupená skupina,
vůbec nic restituovat nebudou.
Ostatně ani se o nic nehlásí. Snad by zasloužili
alespoň to, aby se o nich takoví jako Halík přestali
vyjadřovat tak povýšeně. Právě oni totiž k tomu
nemají žádný důvod.

Všichni musí trpět!
Tohle povídání začnu v knihkupectví. Jednou jsem
se totiž rozhodl, že si doplním vzdělání, a vydal se
prostudovat klasické hedonistické směry filosofie.
Víte, na hedonismus se nadává a také se tohle
označení vlastně používá jako nadávka, jenže ve
skutečnosti je to nesmírně zajímavý filosofický
směr, který založil Aristippos z Kyrény a vycházeli
z něj Theodóros Ateista a Epikúros.
V rozporu s obecnou představou tito lidé nestrávili
svůj život v pitkách, sexuálních orgiích a obžerství
(i když za všechny mluvit nemohu), ale ve velmi
jemném rozeznávání a pozorování různých libých
pocitů, které bychom i z dnešního hlediska označili
jako ušlechtilé.
Nenašel jsem od nich nic. Ani jedna nově vydaná
kniha? Jak je to možné?
Na druhou stranu tam byl dostatek
pseudokouzelnických příruček pod označením

„esoterika“ a „poučné“ příběhy křesťanských světců,
Aristotelova Ústava, New Age a různá celkem
depresivní čtení. Jako kdyby oficiální stanovisko
bylo, že trpět je správné, a kdo se jen tak baví, nebo
se dokonce cítí dobře, je lehkomyslný a nerozumí
vážným věcem.
Je zajímavé, že ať už byly myšlenkové cesty
antických filosofů jakékoli, ve skutečnosti se dělili
také na dva proudy. První z nich prohlašovali, že
největším dobrem je vůbec se nenarodit, a když už
se člověk narodí, měl by co nejdříve zase umřít.
Podle nich bylo utrpení přirozeným stavem.
Druhý – hedonistický – považoval život za dobrý,
protože jindy než v životě šťastní být nemůžeme.
Podle nich bylo štěstí přirozeným stavem člověka.
Stojí za to si podle těchto modelů zkusit rozdělit
různé historické postavy i členy současné domácí
a světové elity. Všimněte si, že vládci, a zvláště

tyrani dávali přednost vždycky tomu prvnímu
směru.
Lidé, kteří berou svůj úděl jako přirozeně těžký, se
totiž nebouří. Můžete s nimi stavět Velkou čínskou
zeď nebo je nechat umírat hlady, ale oni se bouřit
nebudou. Samozřejmě jim to můžete ulehčit
vyhlídkou na to, že jednou budou šťastní – po
zmrtvýchvstání – nebo že to dělají pro blaho a štěstí
svých vnuků. Je dost pravděpodobné, že právě
anhedonismus křesťanství přispěl k jeho velkému
rozšíření a později i legalizaci a povýšení na státní
náboženství.
Trpitelský stereotyp se dá ještě dále posílit jiným
stereotypem, který říká, že si každý za své utrpení
může sám, a proto by s ním neměl otravovat,
zvláště ne ty úspěšnější, kteří si své štěstí zasloužili.
Paradoxně i když bychom si mysleli, že by si lidé
přesvědčení o tom, že život je utrpení, měli

pomáhat, opak je pravdou. Převládá postoj: „Trpíš,
tak trp, já trpím také, protože je to normální...“
Jediný, u koho se předpokládá, že se bude chovat
altruisticky, je ten, kdo je v takovém světě
spokojený, protože by měl cítit výčitky za to, že
netrpí s ostatními. Samozřejmě je to nesmysl,
i kdyby se šťastný člověk s touhle filosofií choval
přesně podle šablony, na jeho stav to nebude mít
vliv – odvede prostě nějakou odpustkovou dávku
a bude se nadále cítit spokojeně.
Trpitelský stereotyp je výhodný pro sociopaty,
protože jim dává možnost ostatní ovládat, mučit,
a ještě zůstávat v iluzi normálnosti. To jde dost
snadno, když mu sami mučení dávají za pravdu.
Hedonistický postoj je sice do jisté míry také
stereotyp, ale je mnohem bližší tomu, jak opravdu
svět prožíváme, protože pracuje s blízkou vyhlídkou
na štěstí. Paradoxně jsou ale hedonisticky smýšlející
lidé také altruističtější. Nedává to příliš smysl, ale

jen na první pohled. Z pohledu hedonisty je
neštěstí samotné zlo a člověka v neštěstí je třeba
„uzdravit“, aby se zase cítil „přirozeně“, tedy šťastně.
Hedonisticky smýšlející lidé mají také větší snahu
sdílet s ostatními své pocity, protože přirozeně
předpokládají (občas mylně), že naprostá většina
pocitů ostatních lidí bude pozitivní. Není proto
překvapivé, že třeba epikurejci za největší dobro
vůbec považovali přátelství.

Ateismus = satanismus?
S názorem, že ateisté jsou vlastně satanisté, se
setkávám častěji, než by mělo být normální v tak
nevěřící zemi, jakou je Česká republika. Když se
pokusím zjednodušit myšlenku náboženských
zaslepenců, která vytváří rovnítko mezi těmito
dvěma skupinami, mohu dojít k několika
jednoduchým tvrzením, která by se dokonce dala
vyjádřit ve výrocích:

Bůh je dobro.
Kdo neuznává Boha, neuznává dobro.
Zlo je princip odlišný od dobra.
Personifikací zla je Satan.
Kdo neuznává Boha, je tedy satanista.
Tato dedukce má jistou vadu, a to že se celá
pohybuje pouze uvnitř křesťanského náboženského
myšlenkového schématu, které mimochodem není
příliš odlišné od toho současného muslimského.
Míním tím především římskokatolické myšlenkové
schéma, ale paralelní myšlenkový vývoj je vidět
i v pravoslaví a protestantismu.
Problém je v tom, že abrahámovská náboženství
vytvořila ideu vzpurného sluhy božího. Satan je
tedy božím zrcadlovým obrazem – tak jako má Bůh
pod sebou hierarchii andělů, má Satan také svou

hierarchii padlých andělů. Je to představa armády
proti armádě, tedy alespoň v jakési klasické verzi.
Bez této představy by nemohl žádný satanismus
vzniknout. Ateisty vytvořilo náboženství (je tedy
o mnoho starší), ale satanisty teprve křesťanství. Za
ateisty lze lidi označit zpětně na základě jejich
názorů, ale před křesťanstvím prostě žádní satanisté
existovat nemohli. Teprve když byl křesťanský
myšlenkový rámec pevně ukotven v evropské
společnosti, mohli se objevit také první zběhové
z Božího do Satanova tábora.
Proč vlastně lidé takto zbíhali? Podívejme se zpátky
na počáteční dedukci. Ve skutečnosti celá visí na
prvním tvrzení. Pokud není pravdivé, je všechno
úplně obráceně. Jestli je Bůh zlo (tedy pokud zlo
stvořil a dopouští ho), pak o Satanovi lže a Satan
pak není personifikací zla, ale dobra. V Bibli
i v realitě se pak dá snadno najít dostatek rozporů,
které takovou myšlenku vysloveně podporují.

Samozřejmě že jde o falešné dilema. Vytvořením
jakéhokoli, i iluzorního nepřítele lze vždycky dobře
sjednotit svoje stoupence, jenže toto je už v logice
„vyšší dívčí“, na niž většina průměrně inteligentních
nevzdělaných lidí prostě sama nedosáhla. Ostatně
nepřišli na to i mnozí opravdu vzdělaní
a inteligentní lidé, kteří prostě byli do zažité
představy světa ponořeni příliš hluboko.
Druhým důvodem mohlo být tvrzení, že je zlo
principem odlišným od dobra. Pokud se člověk
dostal do opravdu zlé situace, z níž neviděl
východisko „klasickými“ metodami, a modlení
k Bohu zjevně nepomáhalo, obrátil se prostě ke
konkurenci.
Prvotní satanisté se asi chovali přesně podle
představ církve o tom, jak by se měli takoví uctívači
antiboha chovat. Není přitom od věci si
připomenout, že popis černých mší byl vlastně
původně očerňující propagandou proti

bakchanáliím. Postupem času se ale přidávaly další
a stále nové detaily. Čím větší bylo totiž
pronásledování satanistů, tím dokonalejší obraz
o satanistických rituálech církev vytvářela.
Církev ovládala nejen představy a chování svých
věřících, ale i své opozice!
Bylo by jistě zábavné (ale i smutné) sledovat, jak se
vyvíjely představy satanistů o Satanovi, protože jde
o paralelní vývoj náboženských představ. Dokud
byla představa Boha poměrně fyzická, byla taková
i představa Satana. Stejně jako se mohli zjevit
andělé nebo panenka Marie, mohli se zjevit
i Satanovi služebníci – ostatně, znáte to z pohádek.
V době, kdy se z Boha stala imaginární entita či
univerzální princip, se pak mohl objevit i LaVeyův
satanismus, v němž Satan slouží v podstatě také jen
jako symbol.
A jak je to tedy s ateisty a satanisty? Inu, je to
složitější. Jak je vidět z předchozího popisu, mohou

se někteří satanisté hlásit k ateismu naprosto
právem. Především starší satanisté 19. století často
vnímali konflikt křesťanství a satanismu také jako
personifikaci souboje antické kultury, existující
stále jaksi „v podzemí“ evropské civilizace,
s asketickou a totalitní křesťanskou-katolickou
kulturou. Zajímavou literaturou z ateistickosatanistického prostředí jsou knihy Anatola France,
zvláště pak Vzpoura andělů.
V současnosti je ale satanismus (ten ateistický)
mezi ateisty spíše příznakem neschopnosti zbavit se
myšlenkové šablony, v níž byl takový člověk
vychován. A konečně někteří satanisté jsou prostě
jen svérázným druhem věřících – jejich Satan je
totiž také bůh – imaginární postava, jen s jiným
znaménkem.
Tím ovšem nechci snižovat hodnotu jednotlivce,
který si takovou cestu vybere, jen je nefér
generalizovat v opačném směru a považovat

automaticky všechny ateisty za satanisty nebo si
myslet, že je snad satanismus jakýmsi ateismem na
druhou. Není to tak. Naopak satanismus má v sobě
příznak vzpoury, která může pominout usmířením.
Moderní ateismus by naproti tomu neměl vycházet
ze vzteku, ale z poznání.
A tady na samotném konci se dostávám k tomu, co
stálo na samotném počátku mého zamyšlení. Jak je
to s ateisty a s dobrem? Jisté je, že ateisté neodvozují
své chápání dobra od Boha (ostatně věřící také ne,
jen tomu věří). To ovšem na druhou stranu
neznamená, že by podle nich mělo být dobro
jednoduchou negací křesťanských představ.
Ateismus sám ale žádný návod na chápání dobra
nedává, zato staví člověka před úkol rozpoznat, co
dobro je.
Krok od dogmatického smýšlení o dobru je tedy
zároveň prvním krokem ke skutečnému zkoumání
etických principů.

O věřících ateistech a nevěřících
křesťanech
Přátelé se mě občas ptají, k čemu je dobré vést
dialog o ateismu s ateisty. Paradoxně si myslím, že
je to mnohem důležitější než se pokoušet vést tento
dialog s věřícími. Nejde totiž jen o to zavrhnout
ideu osobního boha, ale pochopit, co je skutečně na
náboženství špatné, a osvobodit se od zažitých
šablon.
Je to důležité právě v současnosti, kdy se ve zvěřinci
světonázorů objevují nejrůznější hybridi. Někteří
z nich jsou pokusy o názorné spojení
neslučitelného, jako je právě kombinace ateismu
a náboženství, nebo alespoň převzetí vnějšího
vzhledu, rituálů a autorit.
Není to představa vůbec nijak nová, naopak takové
ateisty bychom viděli už za Velké francouzské
revoluce. Kult Rozumu (Culte de la Raison),
zavedený nakrátko mezi lety 1793 a 1794, byl

v podstatě ateistický religiózní systém, téměř by se
dalo říci náboženství, jenže ouha – byl bez boha.
Obřad zvaný fête de la Raison se poprvé konal
10. listopadu 1793 a bohyni rozumu při něm
představovala herečka Sophie Momoro. Tohle
zvláštní divadlo ale dlouho nevydrželo, už v roce
1794 se k moci dostali deisté v čele s Robespierrem,
kteří udělali s ateistickými uctívači rozumu,
představovanými hlavně hébertisty, krátký proces.
Odrůda ateistů milujících rituály stále existuje, byť
není nijak početná. Hlásí se k ní například
švýcarský filozof Alain de Botton, který je autorem
knihy Náboženství pro ateisty.
Některé věci, které mohou existovat samy o sobě
(a v sekulárním světě nezávisle existují), připisuje
A. de Botton náboženstvím a snaží se jejich postup
napodobovat. Zachází přitom tak daleko, že jeho
„ateismus 2.0“ už opravdu začíná připomínat
náboženskou sektu.

Zvláště pro ty, kteří nemají tu trpělivost vyslechnout
jeho příspěvek na TED Talks, si teď dovolím citovat
jeden odstavec z článku Filipa Tvrdého V centru
Londýna má vyrůst chrám ateismu, který podle mě
hodně přesně vyjadřuje, o co jde:
Zíral jsem s otevřenými ústy, když ten
pomatenec zdůrazňuje důležitost koukání na
Měsíc (7:50) a po vzoru židovské mikve
doporučuje rituální koupele, které očišťují
tělo i duši (9:40). Zcela vážně požaduje, aby
na vzdělávacích přednáškách posluchači
povstávali a podporovali řečníka
vykřikováním nějaké sekulární obdoby slova
„amen“, například „pochválen buď William
Shakespeare“ (9:00).
Je přitom příznačné, že tradiční oponenti ateismu
přijímají jeho snažení poměrně nadšeně, na rozdíl

od většiny svobodomyslných ateistů, kteří se
příslušností k církvi ani „církvi“ vázat nechtějí.
Když A. de Botton přišel s návrhem vybudovat
„chrám ateismu“, reagovala na to téměř všechna
naše nábožensky motivovaná média právě proto, že
věřící podvědomě touží vidět v ateismu jen jiný
druh náboženství. Nikdo z našich náboženských
teoretiků nepřišel s kritikou, že jde o založení nové
sekty (na rozdíl od útoků Filipa Jaroše na knihu
Richarda Dawkinse Boží blud). V důsledku by se
de Botton pravděpodobně nakonec dopracoval až
k založení ateistické církve a budování ateistických
katedrál. Proto je jeho ateismus spíše typu 0,5 než
2.0. Žel i když je takových Bottonů málo, je jich
stále poměrně dost.
Ve videu nazvaném Čtyři jezdci upozorňuje Richard
Dawkins na to, jak velkými obránci náboženství
jsou někteří ateisté, a to často včetně jeho
nejhorších stránek.

S takovými ateisty mám dokonce osobní
zkušenosti. Ano, je to paradox, že když někde
pronesu, že jsem aktivní ateista a kritik náboženství,
první se na mne většinou nevrhnou věřící, ale právě
tito ateisté a zavalí mě monology o mé netoleranci
a neschopnosti si prožívání věřících představit.
Nikdy jsem nechápal, kde berou tu jistotu, že tomu
tak je.
Jsou to ateisté věřící ve víru. Nevěří v Boha, ale
ponechali si stejně špatnou a možná i horší stránku
náboženství, tedy to přesvědčení, že věřit něčemu
bez důkazů, usilovně a z celého srdce je správné.
Tahle skupina má už všude jinde své označení, říká
se jim faitheisté.
Faitheista je schopen vám zcela vážně říci:
Já nejsem věřící, ale neměli bychom
kritizovat muslimský útlak žen, protože je to
upřímné náboženské vyznání.

No ale přece právě proto je kritizujeme! Samotné
modlení nebo nejedení vepřového není nic, proti
čemu by se mělo protestovat, ale zásahy do cizích
práv a veřejného prostoru ano!
Jenže faitheista opravdu upřímně věří, že při diskusi
nesmí být nikdy uraženo žádné náboženské cítění
(ani to nejvíce morbidní), a přitom se snaží zůstat
ateistou.
Název dal faitheismu asistent humanistického
kaplana Chris Stedman, když napsal knihu
Faitheist: How an Atheist Found Common Ground
with the Religious.
Stedman pravděpodobně nikdy nepochopil, že
ateismus není jiné vyznání a vlastně to není ani
„druhá strana barikády“. Ateismus je prostě to, co je
vně náboženství, všechno, co si věřící označili jako
nepřátelské a co odmítají, protože to není v souladu
s jejich vírou v Boha.

Proto je jeho snaha o „nalezení společného
morálního základu pro teisty a ateisty“ v principu
nesmyslná, protože sekulární etika už dávno
existuje, jenže věřící ji odmítají právě proto, že
„nepochází od Boha“.
Ateista s věřícím jistě mohou vést smysluplný
dialog (protože mohou změnit své postoje), ale
nikdy nemůže vést takový dialog ateismus
s náboženstvím (protože to jsou postoje). Zařazení
ateistů na seznam konfesí na tom nic nezmění.
(F)a(i)teisty mají věřící docela rádi. Označují je
přídomky jako „moderní“ nebo „osvícený“ právě
proto, že jim jejich pokrytectví nevyčítají.
Druhou stranou mince v tomhle kombinování víry
a nevíry jsou křesťané nevěřící v Boha. Ano, čtete
správně, v lavicích kostelů na mnoha místech na
světě klečí lidé, kteří nevěří v existenci
nadpřirozené bytosti, pro kterou byl kostel
postaven. Bizarní? Jistě, ale je to tak.

Například Eurobarometr 2010 ve Švédsku udává, že
se 68 % obyvatel hlásí k luterské církvi. Ano, jenže
v téhle zemi je 34 % ateistů a agnostiků
a 45 % věřících v „něco“, tedy v nějaký druh životní
síly nebo jakéhosi světového ducha (v principu
panteisté). Pouze 18 % Švédů opravdu věří v Boha.
Ani součet věřících a „něcistů“ ale dohromady nedá
ani oněch 68 % (natož 80 %, jak uvádí česká stránka
Wikipedie).
Švýcarsko udává (Eurobarometr 2010) kolem
38,5 % katolíků a 28 % protestantů, ale pouze
44 % lidí věřících v existenci Boha a 39 % „něcistů“
a 11 % ateistů. (Podle české Wikipedie katolíci
41 %, protestanti 40 %.)
Podobné údaje dostáváme také například z Francie
(Eurobarometr 2010), kde je údajně 40 % úplných
ateistů, 27 % „něcistů“ a 27 % věřících v Boha, ale
údajně 83 až 88 % katolíků! A konečně při
výzkumu v Kanadě (30 % ateistů) vyšlo najevo, že

z religiózním prožitkem a jiným silným prožitkem,
že nevíra v cosi je automaticky také vírou, že
existují autority, na které se lze ve všem
spolehnout...

Argumentace
O rozkoši z otázek
Všichni se podvědomě bojíme nevědět a školy nás
utvrzují v tom, že nevědět je špatné.
„Jak to, že to nevíš!“
„Myslet znamená houby vědět!“
Lidi proto poznání, že něco nevědí, většinou
deprimuje, zvláště ve chvíli, kdy by člověk vědět
opravdu měl. Ani nám ostatním není proto
nepochopitelné, když věřící považují za
deprimující, že lidem nedává věda úplné odpovědi
na jejich otázky.
Dovolím si citovat názor z jedné diskuse:
Poznáváním se sice část otázek zodpovídá,
ale vzniká ještě více otázek

nezodpovězených. Část života sice může být
uspokojivá, ale nakonec člověk stejně zemře
s tím, že neví všechno, že nenašel velkou
teorii sjednocení (vědec) nebo že nezjistil,
jaký je tedy ten pravý smysl života (filozof).
Jak je vidět, vidí věřící činnost vědce jako něco
dočasně uspokojivého, ale celkově velmi
depresivního, protože to vyvolává otázky. Ano, věda
nikdy nedává definitivní odpovědi, to je pravda!
Jenže jako u všech věcí na světě ani nevědění
a přiznání nevědomosti není vždy a za všech
okolností špatné.
Pokud najdete otázku, na kterou ještě nikdo nezná
odpověď, protože si nikdo před vámi žádného
rozporu nevšiml, už tím se stáváte objeviteli.
Přiznaná nevědomost je naopak pro vědu nutná,
protože naprostou většinu věcí o našem světě
skutečně nevíme. Uznání nevědomosti dává prostor

objevitelství a radosti z objevování. Už nalézání
nových otázek tedy může být zdrojem radosti,
protože slibuje potěšení z dosud neobjeveného.
Pokud by nějaký vědec opravdu odpověděl na
všechny otázky světa, bylo by to nesmírně smutné –
celý zbytek svého života by nemohl dělat to, co má
nejraději, a na jeho práci by nikdo nemohl navázat.
Mnozí věřící (ale snad ne všichni) se kvůli
přesvědčení snaží zaplácnout díry ve svých
vědomostech pojmem „Bůh“, protože mají pocit, že
jsou otázky vždy deprimující. Paradoxně se tak
připravují o množství radostí, které náš svět
skutečně nabízí a které mohou být i opravdu
prospěšné.

Víra a kouření
Měl bych říci, že už v sobě nemám ani špetku úcty
k jakémukoli náboženství. Vlastně jej považuji za
určitou slabost nebo závislost. Když říkám, že mám

mezi svými přáteli věřící, nemyslím tím, že bych se
tím nějak chlubil. Do značné míry je to podobné,
jako když řeknu, že někteří mí přátelé kouří. Není
mi to příjemné, kdykoli po takovém setkání přijdu
domů, hodím všechno, co mám na sobě, rovnou do
pračky. Přesto si vážím přátelství s nimi víc než té
dávky nepohodlí, kterou mi tím způsobují.
Velmi podobné je to s mými přáteli věřícími, vím,
že budou říkat věci, s nimiž nebudu souhlasit
a kvůli některým z nich budu mít asi i špatné spaní,
stále si ale jejich přátelství cením. To neznamená,
že s nimi souhlasím a že mi nevadí.
Jak moc se vlastně liší náboženství a kouření? No
vlastně ani moc ne, obojí:
1. Vytváří závislost.
2. Škodí člověku i lidem kolem něj.
3. Považuje postižený za své právo.
4. Odolává racionálním argumentům.

5. Stojí spoustu peněz.
6. Skrývá obrovský byznys.
7. Si dělá image tím, že občas zasponzoruje
něco užitečného.
8. Má silnou lobby ve všech vládách.
9. … a těm, kteří za tím stojí, je jedno, že na to
lidé umírají.

Konstantní objem víry
Chtěl bych vás upozornit na velmi zajímavou
pověru a její souvislost s ateofobií. Ta pověra říká,
že množství víry ve společnosti je vždy konstantní.
Většinou to křesťané, ale i jiní teisté definují větou:
„Kdo nevěří v Boha, věří kdečemu.“
Jejím autorem je spisovatel Viktor Fischl, těžko
ovšem říci, jestli by tuto myšlenku vůbec vyslovil,

kdyby tušil, kolika způsoby a při jakých
příležitostech bude představiteli kléru pronášena.
Je to pověra velmi zajímavá, mimo jiné také proto,
že se v určitém smyslu zdá, jako by ji praxe
potvrzovala. Člověka, který se rozejde se svým
dřívějším náboženstvím, totiž naráz nenapadne, že
nebude nekriticky věřit ničemu, ale pokusí se stejně
nekriticky věřit něčemu jinému.
Vedou ho k tomu dva důvody: za prvé věří, že věřit
je správné (náboženská sebepotvrzující smyčka),
a za druhé odvržení jednoho teistického vyznání
člověka nijak nezbavuje jeho teistického pohledu na
svět. Konvertování mezi jednotlivými větvemi
křesťanství, křesťanstvím a islámem nebo dokonce
judaismem by vlastně nebylo až tak nemožné, nebýt
trestů smrti vyhlašovaných nad odpadlíky od
islámu. Stejně tak není ani nijak těžké přecházet od
křesťanství k satanismu, protože je to v určitém
smyslu jeho zrcadlová varianta – člověk v něm buď

prohlašuje za boha sebe, nebo se opět poddává
nějaké nadpřirozené bytosti.
Dokonce i když opustí všechna existující vyznání
a dostane se do „šedé zóny“ náboženství mezi
takzvané něcisty (lidi věřící v jakési neurčité světové
vědomí), stále se svým tvrzením, že „něco nad
námi je“, řadí mezi teisty.
Překvapivě jde o kult velmi starý a pro křesťanské
pošuky velmi přitažlivý. Stále totiž doufají, že si
„oltář neznámého boha“ přivlastní jako kdysi
sv. Pavel na athénském Areopagu:
„Našel jsem v Athénách oltář s nápisem:
Neznámému bohu. Koho takto uctíváte
a ještě neznáte, toho vám zvěstuji.“
Vedeni takovým příkladem pak vidí teističtí
nadšenci páchající „božské dobro“ v něcistovi
ideálního budoucího konvertitu a zářez na kříži za

spáchání dobrého skutku. Než člověk dospěje
k pochopení (pokud vůbec), že chybou je šablona,
kterou používá k vysvětlení světa, a ne „odchýlení“
od pravého učení, většinou to chvíli trvá. Celé to
tvrzení o „pověrách“, které nahrazují víru, je
výplodem falešného dilematu teistů – jejich vidění
světa.
Zkusme se na chvíli podívat na svět jako oni.
Takový ortodoxní teista, který pevně věří v to, že
právě ta cesta, kterou si vybral, je ta pravá, vidí
v jiných vírách vlastně heretické pokusy. Věří, že
jeho bůh byl na počátku a celý vývoj ostatních
náboženství jsou různé deformace jeho vlastní víry.
Když to vezmeme do důsledků, vidí teista jako
základ víru a pak teprve nějaké její konkrétní
projevy. Je přesvědčen, že kdokoli by při dostatku
informací vyznával stejnou víru jako on. Pokud
tedy člověk od víry odpadne, znamená to, že bude

stále věřit, ale přijme nějakou část „nepravého
učení“.
Není divu, že mnozí náboženští magoři prostě
vůbec nevěří v existenci ateistů – jejich způsob
myšlení jim totiž neumožňuje, aby si myšlení bez
boha třeba jen představili.
Nejjednodušší představou, kterou si mohou
o ateistovi udělat, je že přešel k „temné straně“.
Popisy ateistické společnosti z teistických stránek
proto připomínají spíše středověkou představu
pekla než běžnou denní realitu Švédska s jeho
83 % obyvatelstva nevěřícími v osobního Boha. Dá
se pak divit tomu, že většina věřících trpí ateofobií?

Proč jsou zlí?
V posledních letech jsem svědkem obrovského
nárůstu institucionálního zla a organizovaného
ohlupování. Podílí se na něm především politické
strany a církve. V některých předešlých článcích

jsem poukazoval na to, co takové spolky dělají, teď
bych rád nepatrně osvětlil, proč to dělají a jak to, že
jim pomáhá tolik lidí, kteří rozhodně sami od sebe
zlí nejsou?
Všichni věří, že jsou dobří
Lidé nechtějí být zlí. Nelíbí se jim představa, že by
takoví byli, a trochu nebo více si proto upravují
obraz o sobě samých, aby před sebou vypadali
dobře. Lidé také mají rádi svoje přátele a příbuzné.
Také nechtějí, aby byli zlí.
Z toho bohužel plyne, že máme slabé místo, kterého
církve velmi obratně zneužívají. Když vám někdo
řekne, že názor, který zastává například vaše stará
hodná babička, je ve skutečnosti hrozně zlý a jeho
prosazování má na svědomí miliony lidských
životů, nebudete tomu chtít věřit. Samozřejmě
– vaše babička je přece hodná!

Tím hůře, když budete sami dělat něco, o čem
věříte, že je to dobré, ale někdo vám přijde říci, že
v důsledku vlastně podporujete strašlivé zločiny.
Také tomu neuvěříte, protože vy jste přece ti hodní.
Proto když na ulici potkáte někoho z těch
rozeřvaných kazatelů, pravděpodobně mu ani
nebudete věnovat pozornost. Pokud se ale nějaké
sektě podaří zmanipulovat vaše přátele, vaše
sourozence nebo vaši babičku, nedokážete se tomu
bránit, protože oni jsou přece „ti hodní“.
Často přirovnávám katolíky (ale i jiná náboženství)
k nacistům. Není to jen proto, že jsou nacisté už
obecně považováni za tu „temnou stranu“, ale
proto, že nástup nacismu vykazuje mnohem více
podobností s obdobími náboženských fanatických
„výbuchů“, než by si věřící přáli. Ve všech případech
žili lidé vedle sebe v míru třeba několik desetiletí,
než najednou došli k přesvědčení, že jedinou
možností je onu druhou skupinu vyvraždit. V tom

se neliší masakry ve starověku, ve středověku,
v devatenáctém ani ve dvacátém století.
Není ale prostě možné, aby se z několika desítek
milionů normálních Němců staly nástupem Hitlera
k moci krvežíznivé bestie. To je na tom to hrozné –
ti lidé byli většinou dobří nebo alespoň průměrní,
ale všichni věřili, že dělají dobrou věc. Všichni
věřili, že oni jsou ti dobří! To ti druzí pro ně byli ti
strašní a žádná smrt pro ně nebyla dostatečně
strašlivá, aby to odčinila.
Dobří lidé věří
Myšlenka, že je dobré věřit, je součástí náboženské
sebepotvrzující smyčky. Vypadá to tak, že člověk
věří ve víru, jejíž součástí je dogma, že věřit v tuto
víru je správné.
Je to základ všech náboženských konfliktů. Pokud si
vzpomenete na své dětství (nebo i pozdější dobu),
určitě si vybavíte také okamžiky, kdy jste něčemu

nekriticky věřili. Tak nekriticky, že jste kvůli tomu
mohli vyvolat hádku nebo snad i rvačku. Věřit
něčemu takovým způsobem tedy rozhodně dobré
není, jenže prosazování názoru, třeba naprosto
nesmyslného, je součástí měření sil, takže je to
vlastně velmi přirozené. Jinými slovy, abychom
dokázali žít ve velkých stabilních společnostech,
musíme se odnaučovat něco, co máme vrozené.
Jenže náboženství obrací tohle poznání naruby
a říká nám, že nekriticky věřit je správné. Pak stačí
nepatrně odlišný výklad stejného dogmatu
a výbuch násilí na sebe nedá dlouho čekat, protože
žádná ze skupin věřících neustoupí ze své pozice
„jen“ na základě důkazů. K nekritické víře se
většinou člověk hlásí vyznáním víry, což je přesně
to, co by nás mělo vždy varovat.

Dobří lidé nepochybují
Pochybnosti a nalézání rozporů v oficiálním učení
chápou věřící jako problém, nebo přímo jako vadu
osobnosti. Velmi často proto používají obrat „zbavit
pochybností“, přičemž většinou nejde o racionální
argumentaci, ale o to, že je dotyčný předveden před
někoho „výše postaveného“, který mu vysvětlí, že
věci nerozumí. Není mu ale vysvětleno rozřešení
problému, smyslem téhle procedury je obnovení
autority a důvěry v hierarchii, nikoli pochopení. Ze
stejného důvodu se pořádají různá setkání, jejichž
jediným smyslem je to, že se jejich účastníci
vzájemně přesvědčují o správnosti svého jednání.
Říkají tomu „posilování ve víře“.
Takové chování je bohužel přirozené, psychologové
jej dobře znají a označují jej jako „groupthink“, což
se překládá jako „skupinová hloupost“. Tohoto jevu
využívají nejen náboženství, ale také multi level

marketing, některé firmy (často banky) a politické
strany.
Pozice oběti
Zaujetí pozice oběti ještě před konfliktem je
charakteristické pro fanatická náboženství jako
islám nebo radikální katolicismus. Takoví lidé
budou zastávat představu, že oni jsou ti ublížení,
i v případě, kdy je jejich jednání v naprostém
rozporu s realitou (reakce na karikatury
v novinách, protižidovské pogromy, kauza Pussy
Riot, výpady proti kampani ČSSD). Příklady jsou
dobře známé i ze Starého zákona.
Vyvolání pocitu nutné obrany je zároveň jeden
z nejstarších způsobů válečné propagandy
a používá ho vždy agresivní strana k ospravedlnění
vyzbrojování a vytváření armády – tak ho použilo
třeba právě nacistické Německo nebo velmi
nedávno Rusko v případě obsazení Krymu (ale

i USA – „preventivní válka“ je pro tuhle taktiku
charakteristická). Samozřejmě že pocit ohrožení
může vyvolat také skutečné ohrožení, ale to se dá
odhalit na základě přímých důkazů – příprava na
obranu vypadá jinak než příprava na útok.
Například na plánovanou rekatolizaci může
upozornit nepřiměřený počet kněží ve srovnání
s počtem běžných stoupenců této církve.
Přesto v médiích může agresor dále hrát pozici
ohroženého. Už tento postoj „předem ublížených“
dělá z církví velmi nebezpečné spolky.
Špatné zprávy jsou propaganda
Snahou každého náboženství je vytvoření
alternativních informačních kanálů, které o dění
v církvi informují pouze kladně. Zároveň se tak
posiluje dojem, že celý okolní svět je proti takové
skupině zaujatý, a zprávy z okolí budou tedy
automaticky proti ní (Matouš 12:30, katolíci versus

rotariáni). Pak samozřejmě není důvod věřit
nezávislým zprávám.
Pokud někdo spáchal zlo, jistě nevěřil doopravdy
V případě, kdy jednotlivec nebo třeba i početná
skupina věřících spáchá čin, který je jednoznačně
odsouzeníhodný a není možné k němu najít nějaké
„alternativní“ vysvětlení, se věřící utíkají k poslední
možnosti, kdy prostě prohlásí, že dotyčný víru
pouze předstíral.
Takové předstírání by se ve skutečnosti dalo odhalit
poměrně snadno, protože člověk nemůže předstírat
určitý způsob myšlení celý život. Tady ovšem nejde
o odhalení podvodníka, ale o zbavení se
odpovědnosti za „černé ovce“. Vinou „černých ovcí“
je přitom to, že se nechaly při páchání zla hloupě
nachytat. (Napadlo vás, že stejně se mohou
vymlouvat i islamisté, fašisté, komunisté, Rudí
Khmérové?)

Problém takového zbavování se odpovědnosti je
v tom, že se ze žádné takové chyby nemůže sekta
(církev, politická strana) poučit. Ve chvíli, kdy ze
zločinů udělá problém někoho jiného, už prostě
nemá důvod se jím dále zabývat.
Hierarchie
Žádná organizace nevydrží být programově zlá po
celá desetiletí nebo staletí. Existuje jen jedno
„pokud“, a to: Pokud to není součástí (chybou)
jejího vnitřního uspořádání. Vnitřní hierarchie je
vždycky problematická věc. Samozřejmě že dav lidí
dokáže zfanatizovat i jediný schopný manipulátor,
jenže jeho okruhem působení také sekta končí.
Vždyť třeba davidiáni se všichni vešli na jediný
statek. Církevní nebo i jiné hierarchie ale mají tu
zvláštní vlastnost, že umožňují vzestup jednotlivci,
kterému zároveň nabízejí širokou propracovanou
síť, prostřednictvím které může ovládat společnost.

Problém je, že nejdůležitějším předpokladem pro
postup v jakékoli hierarchii je ctižádost. Tuhle
vlastnost máme v různé míře všichni, ale
v nadměrné míře je charakteristická pro sociopaty.
Každý stupeň hierarchie, v němž je možné
postupovat vzhůru, klade na ctižádost větší a větší
nároky. Nejvyšší stupně každé hierarchie, která
nebude mít dostatečné mechanismy na obranu
proti chorobným ctižádostivcům, tedy obsadí právě
oni.
Jinými slovy skončí každá taková organizace se
strukturou, kde dolní, nejširší část představují
v podstatě dobří, ale ovladatelní lidé (bez skutečné
šance na postup v hierarchii a přispívající ze svých
sil i úspor na obecné zlo – označovaní v některých
sektách jako „syrové maso“) a hierarchii nad nimi,
kde budou v každém stupni lidé se stále defektnější
osobností.

Aby toho nebylo málo, samotný postup v hierarchii
lidi deformuje, protože každý z nás potřebuje
sebepotvrzení od svého okolí. Tím, že stoupání
v hierarchii vyžaduje stále větší bezohlednost,
pokrytectví a ctižádost, také postupně stále více
utvrzuje postupujícího kariéristu v tom, že jeho
asociální chování je v pořádku.
Patologické spolky vykazují vysokou míru
sebeklamu, sebemanipulace, vzájemné manipulace,
skupinové hlouposti, povýšenosti, sebelítostivosti,
izolace od ostatní společnosti a neschopnosti poučit
se z vlastních chyb. Zároveň svou strukturou
zvýhodňují osobnosti, které vykazují sociálněpatologické znaky, a dokonce jejich rozvoj
podporují.
Proto by obyčejní katolíci měli konečně
prohlédnout, aby viděli, jak nestvůrná je ve
skutečnosti politika Vatikánu. Proto by měli
političtí prosťáčci přestat snít o „osvícené

diktatuře“, protože mnohem přirozenější stav je
extrémně neosvícená diktatura. A také proto nejsou
politické strany „základem zastupitelské
demokracie“, ale naopak podvodem, který dělá
demokratické principy bezzubými.

Overlapping Magisteria
Existuje kouzelná formulka, která tvrdí, že
náboženství či víra vůbec žádný konflikt s vědou
nemá, že jde o dvě nezávislé sféry, které se vůbec
ničím neprotínají. Jeho stoupencem je například
populární astronom Jiří Grygar. Většinou se to
označuje jako NOMA čili Non-overlapping
magisteria (nepřekrývající se magisteria). Námitky
proti tomuto postoji byly překvapivě dobře
zformulovány mnohem dříve, než se začal v této
moderní podobě prosazovat.
Já se ale nechci pouštět do obecných pravidel
ukazujících, proč nic takového platit nemůže.

Namísto toho bych rád ukázal právě ony třecí
plochy, ve kterých ke srážkám docházet musí. Na to
ale musím nejprve položit jinou otázku: Co je
předmětem náboženské víry?
Co je nám opravdu předkládáno k uvěření?
1.) Kosmologické mýty – Každé pořádné
náboženství má svoji kosmologii. Ať už
obsahuje, či neobsahuje mýtus o stvoření
světa, zobrazuje vždy nějaké jeho
uspořádání (Genesis, Edda). Tyto mýty jsou
důležité, protože na základech kosmologie
jsou budována obydlí, případně chrámy, je
jimi vysvětlováno uspořádání společnosti
i rodiny. Ukazují místo člověka ve vesmíru
i na Zemi.
2.) Morální a právní pravidla – Náboženství
obsahují jednoduše zapamatovatelná

morální pravidla, tak aby si je mohl vštípit
opravdu každý. Vždy se opírají
o kosmologické mýty – pokud jednotlivec
poruší pravidla, poruší tím také kosmický
zákon a trest dopadne na celou skupinu
(potopa, Sodoma a Gomora, dědičný
hřích), nebude-li zjednána náprava (pokání,
oběť, například 2. Samuel 21).
3.) Genealogie – Historie skupiny (kmene,
národa) spojuje kosmologické mýty
s morálními pravidly, ukazuje jejich
uplatnění v „realitě“. Vyprávění o historii
vlastní skupiny je důležité pro potvrzení
pravdivosti pravidel a mýtů.
4.) Praktické návody – Skutečně
jednoduché rady typu co jíst, co nejíst, jak

chodit na záchod, jak vést tažení, jak si
počínat při obchodování, kdy se umýt atd.
5.) Spiritismus a nadpřirozené bytosti
– „Duše“ různého typu a různého významu
od hadů hospodáříčků po „velké bohy“, víra
v ně, vztah k nim.
6.) Rituály společné a soukromé
– V principu jsou modlitby a obřady tří
druhů – prosba o něco, poděkování za
něco a prosba o prominutí prohřešku proti
kosmickému řádu. V mnoha případech jsou
takové obřady a modlitby periodické,
navázané na přírodní cykly.
7.) Náboženství (zvláště ta monoteistická)
obsahují velkou dávku sebeobviňování,

které způsobuje, že se věřící cítí dobře, jen
když udělají nějaké usmiřovací rituály.
Věda udělala několik hrozných věcí:
1.) Smyšlenou kosmologii nahradila
kosmologií vědeckou, založenou na
výzkumu a důkazech. Tak v podstatě
odkryla, že náboženské kosmologie nemají
oporu ve faktech. Ať věříte v jakýkoli
náboženský kosmologický mýtus, vesmír se
kvůli tomu nezmění.
2.) Ukázala, že morálka prochází vývojem.
Tím ji sice relativizovala, ale ne naprosto
(rozhodně ne tak jako bratři Karamazovi);
etika se stala plnohodnotnou filosofickou
disciplínou. I když dosud není tak
pěstovaná jako třeba matematika, je zjevné,
že dokáže existovat a rozvíjet se samostatně

bez náboženství. Ke stanovení vlastních
morálních zásad tedy náboženství nutné
není.
3.) Věda vytvořila obory jako biologii,
genetiku, archeologii a paleontologii. Tyto
vědy dokáží vyprávět o naší genealogii
mnohem dále, než to dovedl jakýkoli
náboženský mýtus, který podle tradice
musel vždy končit jedním konkrétním
mytickým předkem či mytickým
manželským párem.
Co horšího, archeologie dokáže odkrýt
i velmi starou propagandu, takže například
víme, že bitva u Kadeše nevypadala tak, jak
ji popisují nápisy na egyptských stélách, ale
také to, že Jericho kolem roku 1400 př. n. l.
(tedy v době, kdy se měl odehrát biblický
příběh) už v podstatě neexistovalo. Pokud

na tomto místě bylo v té době osídlení, byla
to bezvýznamná vesnice, která ani neměla
hradby. Bylo totiž zničeno a vypleněno
o století dříve.
4.) Zatímco náboženské praktické návody
končí u technologií známých ve starověku,
vědecké praktické návody stvořily vědeckotechnickou revoluci a moderní svět.
Matematické znalosti pisatelů Bible byly
dokonce zastaralé už v době jejího vzniku,
jak dokazuje spor o číslo π. Není pak
překvapující, že prostý výpočet ukazuje, že
například Noemova Archa odporuje
biologii i fyzice.
5.) Magické bytosti mají v moderní vědě ve
srovnání s tradičními náboženstvími jen
nepatrný význam (psychologie, psychiatrie,

religionistika, etnologie). I v těchto
případech ale říkají, že jde o lidskou
představu nebo projev psychické nemoci,
nikoli o realitu vnějšího světa.
6.) Rituálům věda přiznává pouze sociálně-psychologický význam, takže z nich úplně
odstranila faktor komunikace
s nadpřirozenem.
Když se podíváte na tyto základní okruhy, zjistíte,
že věda dává na stejné otázky alespoň částečné, ale
pravdivé odpovědi, které neustále zpřesňuje,
zatímco náboženství prostě blafují.
Jak k tomu došlo? Oba přístupy si musely být
alespoň občas velmi podobné, jenže pak dalo
náboženství přednost víře v autority a věda (tehdy
filosofie) přednost důkazům.
Přibližně pět století před naším letopočtem se ve

starověkém Řecku objevily zárodky kritického
myšlení, na němž dnešní věda stojí, až do doby
osvícenství ale bylo toto myšlení umlčováno.
Evropská civilizace od té doby zažila několik vln
osvíceného myšlení a naopak restaurace
náboženství.
Předposlední z takových náboženských ofenziv
přišla v sedmdesátých letech minulého století
(viz Gilles Kepel: Boží pomsta) a v současnosti
zažíváme další vlnu této ofenzivy, která má počátek
v letech devadesátých. Zástupci náboženských
proudů se snaží získat ztracená teritoria bojem
proti evoluční teorii, kosmologii a sekulární etice.
Zasahují tedy na poli vědy, odkud už byli vykázáni.
To opravdu nejsou nepřekrývající se magisteria!

Někteří vědci věří...
V dokumentárních filmech se už tohle rčení stává
mantrou, stejně jako v kreacionistických

pseudovědeckých příručkách. Dostávám na něj
zvolna alergii. Přitom se v něm skrývá také jedno
velké obvinění proti naší pedagogice, vědě
a intelektuálnímu elitářství.
Napadlo vás někdy dříve, že by se vědci opravdu ve
sporu s kreacionisty měli o něčem poučit? Vidíte,
mě také ne.
Problém formulace „někteří vědci věří“ je v tom, že
staví vědecké teorie na roveň náboženských
dogmat. (Jeho hodnota je tedy v tom, kolik lidí mu
věří.) Odráží to skutečnou představu většiny
běžných lidí o vědě. Každé vědecké tvrzení je
vnímáno odděleně a zároveň je neověřitelné.
Vezměte si třeba klasický spor o tom, jestli je Země
stará 6 tisíc let, nebo 4 a 1/2 miliardy let. Pokud se
v problému vyznáte, zkuste si jen tak v hlavě říci,
jak byste reagovali na tvrzení kreacionismu mladé
Země.

Dobrá, a teď si proberte, kolik z těch argumentů,
které jste si sesumírovali, něco říká člověku
s běžným středoškolským (například
ekonomickým) vzděláním. Pokud jste použili
pojmy jako „poločas rozpadu radioizotopu
draslíku“, měli byste si zároveň uvědomit že:
1. Pro normálního člověka je radioizotop
prostě něco, co vydává radioaktivní záření.
2. Nemá páru o tom, co je to poločas
rozpadu.
Pro něj samozřejmě zní argument kreacionisty, že
uhlí mohlo vzniknout také velkým tlakem
a teplotou (všichni víme, jak vypadají uhlířské
milíře) velmi přijatelně. Dokonce mu ani nijak
nebude vadit, že se v takovém případě bavíme
o mnohem mladším geologickém procesu, než je
utváření planety.

Abych to demonstroval ještě na něčem zdánlivě
absurdněji jednodušším, zkuste si vzpomenout na
spor heliocentristů s geocentristy. Dnes se obecně
samozřejmě učí heliocentrismus. Je to obecné
dogma v pravém smyslu toho slova, protože jen
nepatrný počet lidí dokáže vysvětlit, jak na něco
takového mohli lidé vůbec přijít.
Naše zkušenost, a to dokonce i z pohledu
kosmických letů, nám totiž říká, že je to přesně
obráceně, tedy že pravdu má geocentrický pohled.
K tomu, abychom vůbec chápali původ
heliocentrismu, potřebujeme vědět podstatné věci
o zdánlivém retrográdním pohybu planet
a k vysvětlení se nám bude hodit i Newtonův
gravitační zákon, případně i Keplerovy zákony.
Vidíte, právě jsem použil tři termíny, které lidé
běžně také nechápou – „retrográdní pohyb“,
„Keplerovy zákony“ a „Newtonův gravitační zákon“.

I když se to učili, vnímají je jako technobláboly,
podobně jako třeba hlášky ze Star Treku.
Přitom u každé takové poučky hrozí otázky „Jak?“
a „Proč?“. Kdybyste narazili na velmi inteligentního
člověka z nějakého kmene, kde se tyto poznatky
nerozšířily, nebylo by to vysvětlování na jedno
odpoledne, a možná byste museli udělat i pár
poměrně dlouhodobých astronomických
pozorování, aby uznal, že je něco takového možné.
Neméně náročný by byl důkaz, že je Země skutečně
kulatá, a nikoli placatá, jak se nám jeví.
Jako důkazy se zpravidla uvádí:
1. vynořování lodi na obzoru na oceánu (to,
že je nejprve vidět stěžeň);
2. při cestování podél poledníků se mění
výška Polárky nad obzorem;

3. stín Země při částečném zastínění Měsíce
je kruhový;
4. působení Coriolisovy síly.
Nic z toho nelze použít v běžné diskusi jako
skutečně pádný důkaz. (Snad jen pokud je místo
rozhovoru nedaleko přístavu.) Argumentace
Coriolisovou silou si navíc žádá další vysvětlení,
které je opět potřeba dokládat pokusem. I tak je ale
pro nás (kavárenské povaleče) snadnější dokázat
kulatost Země než evoluci.
Proto jistým způsobem není správné se zlobit na
kreacionisty, když vykládají evoluční teorii bizarně
deformovanými způsoby nebo proti ní brojí
argumenty typu „Boeing 747“ či „neredukovatelná
složitost“. Vlastně toho musíte vědět o přírodě
docela hodně, abyste zpětnou aplikací nějakého
pseudoevolucionistického paskvilu nestvořili
krokokachnu.

Jestli je potřeba v něčem kreacionisty opravdu
uzemňovat, tak v požadavcích na okamžitou
odpověď, který je zpravidla prostě nesplnitelný
kvůli jejich neznalosti problému. Ostatně ani
Richardu Dawkinsovi na vysvětlení moderního
pojetí evoluční teorie nestačil jeden odstavec.
Představují si jednoduchou odpověď, protože na
podobné otázky zpravidla dostávají jednoduchou
odpověď. Pokud ale odpověď zjednodušíte na
neověřitelné přímočaré tvrzení, uděláte přesně to,
co jim předkládali k uvěření jejich náboženští
guruové.
Měli by dostat vysvětlení nikoli přes míru složité,
ale ne přehnaně zjednodušené, pochopitelné
a ověřitelné. To bývá často problém. Věda má
opravdu neskutečně špatné PR. Naštěstí ke
každému vědeckému objevu existuje příběh,
důvody a vysvětlení. Jen se o nich příliš málo mluví.
Problém možná i většiny vědeckých teorií je v tom,

že jsou na školách předkládány jako dogmata.
Každý člověk má vždycky právo se ptát: „Proč to
tak je?“ Není odpovědí: „Prostě to tak je!“
Taková prohlášení vyvolávají představu, že vědecké
myšlení a bádání je vlastně „taky víra“. Navíc
obsahují i prvek elitářství (častý v náboženstvích)
– kdo se dobře učí (tj. věří oficiální vědě a plní její
požadavky), je „chytrý“ a „vzdělaný“. O tom, že se
z vědy stává „náboženství pro intelektuální elity“,
svědčí i jeden z oblíbených nápisů na tričkách:
„Příliš hloupý pro vědu? Zkus náboženství.“
Tragédií takového přístupu je, že nikdy nemůže ve
společnosti vyhrát. Jednak proto, že existují
i inteligentní věřící, ba i kreacionisté (schopnost
podvést sám sebe dostává s vysokou inteligencí
netušené možnosti), a také proto, že náboženství
hraje proti vědě na přesně opačnou strunu – „nebyl
nijak výjimečný, nebyl nijak vzdělaný, a přesto si ho
Bůh vybral“. Není divu, že se pak stává útočištěm

lidí, kteří byli nějakým způsobem označeni za
„nedostatečné“ (ať už z jakéhokoli důvodu
a právem či neprávem).
V takovém světle nemůžeme považovat za
nepochopitelné, když počet lidí, věřících ve stvoření
světa a jiné vize kreacionistů, stagnuje nebo lokálně
i stoupá. Nemůžete mít elitářský světonázor, který
by zastávali všichni. Jakákoli elita je už ze své
definice vždy menšinou.
Pokud má mít v budoucnosti sekulární myšlení,
věda, volnomyšlenkářství a vůbec moderní
evropská kultura nějakou budoucnost, měli
bychom se v propagaci vědeckého myšlení, v jeho
vysvětlování a pochopení zaměřit právě na děti a na
průměrně inteligentní lidi. Nejdříve ale
potřebujeme zbavit vědu nátěru elitářství
a dogmatických prohlášení. Zkrátka ji musíme zase
začít vnímat jako disciplínu diametrálně odlišnou
od náboženství.

Proč nemám rád Boha?
K Bohu jako imaginární entitě samozřejmě žádný
vztah nemám, ale nemám rád ideu Boha. Je mi
jasné, že to moje „samozřejmě“ může mnoho
věřících, především křesťanů, pořádně vydráždit,
ale to je jejich volba. Pokud k nim patříte, můžete
zde přestat číst, protože dál to bude jen horší. Nebo
můžete číst dále, ale pak si na mě nestěžujte.
Dobrá tedy, nemám rád ideu Boha, zvláště když se
využívá, nebo spíše zneužívá v otázkách etiky. Vadí
mi na ní, že vytváří autoritu – a to autoritu umělou,
prázdnou a absolutní. V některých případech
i trestající a odměňující.
Obecně nemám nijak rád ani autority formální, ani
přirozené. Nepleťte si to prosím s vědeckými či
uměleckými autoritami, kdy pod stejným názvem
chápeme spíše jakousi úctu k celoživotnímu dílu.
Taková přirozená autorita, o které mluvím, je asi
z 90 % její víra ve vlastní pravdu.

Měl bych na ně alergii, nebýt toho, že jsem
několikrát v životě vystupoval zrovna tak. Inu,
žádný moudrý z porodního stolu nespadl, a než se
k tomu člověk dopídí, je už o pár desítek let starší.
Všimli jste si, že opravdu moudří lidé jednají se
všemi jako s kolegy, a to i v případě, že je převyšují
svou inteligencí asi tak jako průměrný člověk
šimpanze? Tohle kolegiální chování je evoluční
novinka, která jen občas nahrazuje původní
hierarchické uspořádání lidoopích tlup.
Zkrátka příroda nás vybavila tak, abychom
následovali nejsilnějšího, nikoli nejrozumnějšího,
a my to ještě pořád děláme. To je přirozená
autorita. Někdy, jako například v armádě
(autoritativní uspořádání je zvláště vhodné pro boj
nebo jinou rychlou akci), to může být i výhodné,
protože tam jde spíše o to udržet bojovou
připravenost než vytvářet složitá řešení. V době

míru a ve stabilní společnosti to ale většinou moc
výhodné není.
Zatímco systém přirozených autorit stojí na
dominanci a lze v něm vládnoucího jedince sesadit,
pokud zeslábne nebo ztratí sebejistotu,
v náboženském systému Boha sesadit nelze, je
absolutní autoritou – nikdo není vševědoucnější,
všemohoucnější, moudřejší, silnější či
nebezpečnější než on.
Zároveň má ale Bůh ještě jiný aspekt –
z filosofického hlediska je vůle Boha pro člověka
nevyzpytatelná a nepochopitelná, přesto má jedna
skupina lidí právo ji vykládat.
Jsou to kněží, o nichž se nějak předpokládá, že
Bohu nějakým způsobem lépe rozumějí. Mají
z toho jistý společenský bonus v tom, že nemusejí
dokazovat své bojové ani praktické schopnosti díky
zaštítění jeho autoritou. Také mají právo
prohlašovat, že je někdo Bohu bližší nebo

vzdálenější nebo že z něj mluví „hlas Boží“.
Nejčastěji mluví takový hlas z diktátorů. Člověk by
měl skoro pocit, že jim ten Bůh nějak nadržuje.
Proč se to stává? Bůh je sice autorita absolutní,
které nelze odporovat, ale zároveň je to jinak pojem
naprosto prázdný. Nikdo se nikdy nesetkal s Bohem
a ti, kteří tvrdí že ano, nebývají zrovna moc
důvěryhodní (často to bývají vůdci dost
pošahaných sekt).
Bible ani jiné svaté spisy vám moc nepomohou,
protože obsahují mnoho vzájemně si odporujících
tvrzení i rad (ale je tam alespoň něco). Nikdo tedy
opravdu neví, co by si takový Bůh v konkrétní
situaci přál, kdyby existoval. Jako v případě
japonských manželek, do nichž si američtí
námořníci promítali své představy ideální ženy (než
se naučily mluvit anglicky), je taková mlhavá
autorita ideální objekt pro vlastní projekci.

Podle výkladu je Bůh dobrý, člověk by se mu tedy
měl zavděčit tím, že dělá dobré věci. Běžně si lidé
vytvářejí představu o tom, co je dobré a co je
špatné, ze svých zkušeností a zprostředkovaných
příběhů. Hovory s přáteli, pohádky, filmy a romány
mají na nás mnohem větší vliv, než si připouštíme,
protože probouzejí naše myšlenky a pocity, díky
nimž se postupně učíme chápat pocity druhých (ale
také nám mohou lhát). V tomto učení dochází
každý člověk jinak daleko podle toho, jak podnětné
jsou jeho příběhy, kolik úsilí svému přemýšlení
věnuje a také podle toho, jaké má na něco takového
nadání.
Když člověk do základu nějaký morální talent má,
zpravidla pro něj ani idea Boha velké nebezpečí
nepředstavuje. Bude mít možná určitý vnitřní
konflikt na úrovni logiky a myšlení, může jej ale
prostě odsunout stranou jako cosi, na co zatím
nezná odpověď, nebo to zdánlivě vyřešit nějakou

formou NOMA (jako Grygar). Jeho víra ale bude
působit na ostatní věřící jako nějaká forma hereze,
což je velmi těžký hřích (asi jako vysvětit na kněze
ženu), nicméně víra jeho chování k horšímu
nezmění. Co když ale takový „dar“ nemá?
Pro lidi bez zvláštního morálního talentu je pak
paradoxně problém právě v tom, že chtějí být dobří,
což v jejich představě znamená: chovat se tak, jak
po nich Bůh chce. Zachovají se přitom stejně
logicky jako kdokoli z nás, kdo si na opravu
vodovodu pozve instalatéra – také se obracejí na
specialistu.
Jenže ouha! Pravděpodobnost, že je zástupce církve
expert na etiku (na to, co je dobré), je menší, než že
z pražské FAMU vypadne geniální režisér. Navíc
mezi studentem etiky a morální osobností je asi
stejný rozdíl jako mezi čtenářem a vydávaným
spisovatelem. Takže to, co vám kněz radí, možná
dobře zní, ale jako morální vodítko jsou jeho rady

zpravidla značně nespolehlivé. Co může taková
kombinace důvěřivosti, oddanosti a agresivity
natropit, ukazují nejlépe různé spolky jako Pro Life,
Akce D.O.S.T. nebo VORP. Až potud by tedy víra
v Boha nadělala asi stejné problémy jako každá jiná
pověra...
Čekáte „kdyby“? Tak tedy: KDYBY výklad Boží
vůle nebyl profesionalizován. I lidé s nezřízenou
touhou po moci, prospěcháři a sociopati mají své
projekce. Jejich Bůh jim přitom nikdy neřekne:
„Tohle nedělej!“
Nemůže! Vlastní obraz se nepostaví proti své
předloze. A protože víra ve svou „pravdu“, ve své
„božské poslání“ je sama o sobě skvělým
předurčením pro postup v hierarchii (jsou to
přirozené autority), nakonec se dostanou až do
nejvyšších pater.
Pronásledování a vraždění jinověrců a bezvěrců,
znásilňování dětí, šikanování žen, homosexuálů

a inteligence nejsou žádné ojedinělé incidenty. Není
v tom ale ani systém, je to jen důsledek církevní
hierarchie.
Takových zvrácených vůdců najdete spoustu ve
Starém zákoně i v nedávné historii, stačí jen
nezavírat oči. Vždycky s nimi přichází zatýkání
a vraždění. (Bez nadsázky!) Prvními oběťmi bývají
vždy heretici – ti nejvíce samostatní mezi věřícími,
protože právě oni mohou zpochybnit oficiální
výklad.
Pokud jste teď propadli iluzi, že mluvím
o římskokatolické církvi, máte pravdu jen částečně.
Platí to na všechny velké církve i několik malých.
Jak říkal Steven Weinberg, držitel Nobelovy ceny za
teoretickou fyziku:
„Náboženství je urážka lidské důstojnosti. Bez něj
i s ním zlí lidé dělají špatné věci a dobří dobré. Aby
i dobří lidé činili zlo, k tomu je třeba náboženství.“

Vybírání hrozinek
V jedné internetové diskusi napsal diskutující pod
nickem vgliskaj toto:
„Keď si vojenskou mocou jeden národ, alebo
jedna skupina podmanila druhú tak časť
populácie predali. To bola bežná prax, lenže
to bolo zložité, najprv sa muselo bojovať a to
prinieslo obete aj víťazom. Až tí pancharti
katolícky prišli na to, že jednoduchšie je
poštvať proti sebe domorodé obyvateľstvo,
vyprovokovať ho k udavačstvu a potom obete
neprávom krivo obviniť z čohokoľvek a šup
majetok je zrazu cirkevný, obyvatelia dediny
predaní do otroctva a zopár upálených, aby
ostatní zo strachu a prirodzenej špinavosti
udávali lepšie a viac. Tento postup nemohol
vymyslieť človek veriaci v boha. A preto som
presvedčený, že pokiaľ sa cirkevná vrchnosť

nebála páchať takéto zverstvá bola jasne
presvedčená, že nič zlé ju po smrti nečaká.
Teda sama v boha neverila a do dnešného
dňa neverí. Ovciam teda vládnu v boha
neveriaci a pasú ich k úžitku svojmu, nie
obojstrannému.“
Není to až tak vzácný názor mezi věřícími, proto
jsem si jej půjčil, abych na něm ukázal jeden velmi
častý omyl.
Věřící mají problém s církví, protože prostě
nemohou souhlasit s tím, co dělala a dělá. V tom je
chápu. Zároveň mají vnucenou a dlouhodobě
zafixovanou představu, že je dobrými dělá víra
v Boha. I to celkem chápu, také jsem měl nějaké
vnucené ideologické představy, které se rozcházely
s realitou (například tu, že prezident je hodný a má
jen špatné rádce nebo že Ježíš byl dobrý filosof).

Logická dedukce věřících tedy vypadá přesně tak
jako v citovaném příspěvku: Zlí ateisté manipulují
hodnými věřícími. V historii se tohle skutečně
několikrát stalo, ale zase tak častý jev to není.
Naprostá většina těch, kteří páchali ty příšernosti,
opravdu byla a je věřícími křesťany. No jo, ale jak
to? To se nebojí, že je Bůh potrestá?
Nebojí, a důležité je pochopit proč. Abych vysvětlil,
co si o tom myslím, teď vytvořím jakýsi myšlenkový
model obecného, celkem duševně zdravého
a poměrně dobře morálně vyvinutého křesťana.
Představte si ho třeba jako Neda Flanderse. Takový
křesťan má doma Bibli, ale moc ji nečte. Maximálně
si občas prolistuje biblickou dějepravu nebo
o Vánocích přečte kousek z Evangelia sv. Lukáše
o tom, jak tři králové… No vždyť to znáte.
Je to taková ta útulná verze křesťanství, kterou by
snad ani ateista nikomu nevyčítal. Takový člověk je
přesvědčen, že Bůh je dobrý, a proto do něj promítá

to, co je podle něj dobré. Má rád sv. Jana, ale už
moc ne sv. Pavla. Jeho oblíbené citáty budou:
1 Janův 4:16 „Také my jsme poznali lásku,
kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je
láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává
a Bůh v něm.“
Matouš 25:34–40 „Tehdy řekne král těm po
pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce,
ujměte se království, které je vám připraveno
od založení světa. Neboť jsem hladověl,
a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi
pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne,
byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem
nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve
vězení, a přišli jste za mnou.‘ Tu mu ti
spravedliví odpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě
viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo

žíznivého, a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě
viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě,
nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě
viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli
jsme za tebou?‘ Král odpoví a řekne jim:
‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili
jednomu z těchto mých nepatrných bratří,
mně jste učinili.‘“
Inspirace pro vzájemnou pomoc a charitu? Vlastně
ano, jenže problém je, že se Bible neskládá jen
z takových pasáží. Teď si představte, že jste úplně
jiný typ křesťana. Totiž že jste poněkud
psychopatický, posedlý mocí a s počínajícím
mesiášským komplexem.
Takový člověk je přesvědčen o tom, že si ho Bůh
vybral, že jeho prostřednictvím koná velké dílo,
a možná i o tom, že je správné zabít všechny boží
nepřátele. A kdo nejde s ním, je nepřítel. Tenhle

člověk čte Bibli mnohem pozorněji než onen první
a čte ji celou. Navzdory tomu, co se děje kolem,
věří, že právě on dělá svět lepším (!). Tedy že
opravdu koná boží vůli. Ví naprosto přesně, co si
myslí Bůh! Proč by se tedy bál posmrtného trestu?
Naopak vlastně doufá v jakousi odměnu i kvůli
obětem, které musel podstoupit. (Své „oběti“ ovšem
zveličuje proti skutečným škodám, které působí.
V tomto směru je nesmírně zajímavé téma vztahu
Hitlera k Bohu a vztah amerických prezidentů
k Bohu). Případný ekonomický zisk vnímá jako
jistou „odměnu od Boha“ za své služby.
Neinterpretuje je pro sebe jako mamon. Jeho
oblíbené pasáže budou úplně jiné než ty, kterými se
zaklíná onen první křesťan, budou znít například
takto:
Matouš 10:34–38 „Nemyslete si, že jsem
přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést

pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit
syna proti jeho otci, dceru proti matce,
snachu proti tchyni; a ‚nepřítelem člověka
bude jeho vlastní rodina‘. Kdo miluje otce
nebo matku víc nežli mne, není mne hoden;
kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne,
není mne hoden. Kdo nenese svůj kříž
a nenásleduje mne, není mne hoden.“
Matouš 5:29–30 „Jestliže tě svádí tvé pravé
oko, vyrvi je a odhoď pryč, neboť je pro tebe
lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby
celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. A jestliže
tě svádí tvá pravá ruka, utni ji a odhoď pryč,
neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden
z tvých údů, než aby se celé tvé tělo dostalo
do pekla.“

Žalmy 140:10–11 „Na hlavu těch, kdo mě
obkličují, ať padne trápení, na němž se jejich
rty umluvily. Ať na ně dopadne žhavé uhlí,
ať je Bůh do ohně srazí, do vířivých proudů,
aby nepovstali.“
Žalmy 144:5–7 „Hospodine, nakloň nebesa
a sestup! Dotkni se hor a bude se z nich
kouřit. Udeř bleskem, rozptyl nepřátele,
vypusť své šípy a uveď je v zmatek, vztáhni
ruku z výše, vyprosti mě a vysvoboď z
nesmírného vodstva, z rukou cizozemců! „
Kdybyste nahlédli do historie, zjistili byste, že se
často nad dvěma proti sobě stojícími křesťanskými
armádami nesl právě zpěv žalmů a že při
obrovských masakrech vedených konkvistadory
v Jižní Americe citovali dobyvatelé ze Starého
zákona.

Exodus 23:27 „Pošlu před tebou svou hrůzu
a uvedu ve zmatek všechen lid, k němuž
přicházíš; obrátím před tebou všechny tvé
nepřátele na útěk.“
Deuteronomium 13:13–17 „Kdybys uslyšel
o některém svém městě, které ti dává
Hospodin, tvůj Bůh, aby ses v něm usadil, že
z tvého středu vyšli muži ničemní a svádějí
obyvatele města slovy: ‚Pojďme sloužit jiným
bohům,‘ které jste neznali, budeš pátrat
a zkoumat a dobře se vyptávat; bude-li to
jistá pravda, že se taková ohavnost ve tvém
středu stala, úplně vybiješ obyvatele toho
města ostřím meče, zničíš je ostřím meče
jako klaté, i všechno, co je v něm, i jeho
dobytek. Všechnu kořist z něho shromáždíš
na jeho prostranství a město i všechnu kořist
z něho spálíš jako celopal pro Hospodina,

svého Boha. Zůstane navěky pahorkem sutin,
nikdy nebude vystavěno.“
Proč? Jak je to možné? Problém je, že demagog čte
Bibli vždy mnohem podrobněji a umí si mnohem
lépe pohrávat s pocity lidí. Na kterékoli své přání
dokáže najít citát, který ho legitimizuje tím, že jej
převede v boží záměr.
Z osobních problémů a sporů tak udělá boj celé
církve, z vlastních nepřátel nepřátele lidstva.
(Zajímavá je opět v tomto kontextu církevní
štvanice na Pussy Riot.) Při tom všem ale věří, že
slova z Bible vykládá správně, a proto působí ve
chvíli, kdy je pronáší, upřímně a přesvědčivě.
Dělá vlastně to samé jako „Ned Flanders“, ale dělá
to mnohem efektivněji, protože má silnou motivaci.
Proto vždycky bude mít nad ostatními věřícími
argumentačně navrch, zvláště pokud ti věří, že Bible
(či jiná kniha) skutečně obsahuje Boží Pravdu.

Prostí věřící tedy nejsou vírou před zlem chráněni,
ale naopak připraveni ke zneužití.
Naštěstí pro všechny křesťany i nekřesťany není
v současné době představitelné, že by třeba šli do
kostela a tam slyšeli:
Exodus 32:27 „Řekl jim: ‚Toto praví
Hospodin, Bůh Izraele: Všichni si připněte
k boku meč, projděte táborem tam i zpět od
brány k bráně a zabijte každý svého bratra,
každý svého přítele, každý svého
nejbližšího.‘“
Protože jde o citát z Bible, mohlo by následovat:
– Slyšeli jsme slovo Boží.
– Bohu díky!

Možná se však mýlím a někde na světě právě tohle
čte nějaký kněz z kazatelny a jeho farníci to
nevnímají ani trochu jako alegorii.

O dokazatelnosti boží
Je zajímavé, jak často se diskuse o podstatě ateismu
dokáže snadno zvrhnout v otázku dokazatelnosti či
nedokazatelnosti neexistence boha. Nechci sem teď
zatahovat důkazy pro a proti, jen bych rád ukázal,
jak ten problém vlastně vypadá. Zkusím to vysvětlit
v krocích.
Když má vzniknout nějaká teze (například teze boží
existence), musí nejprve existovat důvody, proč by
měla vzniknout. Tyto důvody vycházejí z logiky,
z pozorování, přání nebo vnější sugesce.
Teze může být i chybná – vychází z nesprávných
předpokladů nebo je špatně interpretuje.
U teze Boha máme několik možností;
předpokládáme existenci Boha, který je:

a) dokazatelný pozorováním i logikou;
b) nedokazatelný pozorováním, ale
dokazatelný logikou;
c) nedokazatelný pozorováním ani logikou;
d) dokazatelný pozorováním, ale nikoli
logikou.
Případ a) je plně zkoumatelný, dokazatelný
a vědeckými metodami vyvratitelný bůh
starověkého typu. Doklady jeho
existence/neexistence jsou fyzické jako chodník
v Olympii rozčísnutý bleskem, kterým do něj
vlastnoručně praštil Zeus.
Případ b) je zkoumatelný logikou, klasický
současný katolický přístup. Lze dojít k poznání jeho
neexistence, pokud má vlastnosti, které se navzájem
vylučují. Tedy logickým důkazem.

„Je bůh ochotný zabránit zlému, ale
neschopen toho?
Pak je bezmocný.
Je schopen, ale neochotný? Pak je zlomyslný.
Je jak schopný, tak ochotný? Pak odkud se
bere zlo?
Není schopný ani ochotný? Tak proč ho
nazývat bohem.“
– David Hume
Případ c) je filosofický konstrukt, který má ale
vážnou vadu. Výchozí předpoklady, které vedly
k vytvoření této teze, musely být vždy od počátku
chybné. Nelze totiž mít žádný pravdivý logický ani
fyzický důvod k vytvoření takové teze.
Do skupiny d) rozhodně nepatří živí tvorové. Jejich
působení je totiž v rámci fyzikálních zákonů – jsou
důsledkem vývoje našeho světa a jeho logickou
součástí, protože jeho součástí jsou i minulé

generace. Bůh tohoto typu by musel být v rozporu
s logikou i vědami, které se o ni opírají – fyzikou,
paleontologií, geologií, genetikou, a přesto existovat
a mít na realitu vliv. Pokud je někdo o něčem
takovém přesvědčen, zpravidla tomu říkáme
halucinace nebo sugesce. Nemáme žádný doklad,
který by ukazoval, že existují bytosti takového typu
(ale dobře vypadají ve filmech), jejichž
existenci/neexistenci by bylo možné dokázat přímo
jejich fyzickým působením.
Problém, se kterým se často setkávám při
rozhovorech s věřícími, je že často „přebíhají“ mezi
kategoriemi svého Boha. Pokud je tedy například
katolický Bůh dokazatelný pouze rozumem, a nikoli
fyzickým působením, neměl by mít v našem světě
problém s kondomy a homosexuály, protože „svaté
knihy“ (z nichž takové věci vyvozují) jsou fyzickým
působením. A naopak, kreacionistický Bůh se
nesmí vymlouvat na svou nepoznatelnost, protože

fyzicky působí. Biblické zákazy a nařízení stejně
jako názory papežů by v případě „nepoznatelného
Boha“ musely být pouze dílem lidí. Ani modlitby by
pak samozřejmě neměly žádný smysl, protože by se
takový Bůh v našem světě neprojevoval.
V důsledku by stejný přístup nakonec vedl
k nutnému přehodnocení významu Ježíše, o to ale
asi křesťané neusilují...

Bůh ateistů
Mám podivný opakovaný zážitek s lidmi, kteří
o sobě tvrdí, že jsou ateisté, ale podle mě je jejich
myšlení mnohem více ovlivněné tradičními
představami, než si připouštějí. Na mé oznámení,
že se v propagaci ateismu aktivně angažuji, nastane
u nich zvláštní zásek, při němž spustí litanie o mé
netolerantnosti.
Pokud jsem si všiml, stává se to přesně ve chvíli,
kdy kývnu na tvrzení, že věřit v boha je špatné.

Většinou kontrují tvrzením, že spoustě lidí víra
pomáhá.
Nejsem bez výzkumu schopen na sto procent
vyvrátit jejich tvrzení, ale na druhou stranu se
domnívám, že ani v tom případě to na mém postoji
nic nemění. Zároveň jde ale o dvě tvrzení (mé
a jejich), která si zaslouží výklad samostatně. První
je tvrzení, s nímž se ztotožňuji:
„Věřit v existenci boha je špatné.“
Odpoutejme se teď od myšlenky, že jde právě o
boha, a mysleme obecněji. Zkusme si projít tyto
otázky:
Je dobré se mýlit (podléhat klamu)?
Pokud o něčem nemám žádné věrohodné
informace, mohu mít o tom představu?
Pokud o tom představu mám, je pravdivá?

Pokud mám o něčem představu, znamená
to, že to zároveň také existuje?
Pokud neexistuje žádný důkaz, že takové
cosi existuje, je rozumné věřit, že to
existuje?
Je rozumné předpokládat existenci něčeho,
co je definováno tak, že jeho definice je
vnitřně rozporná?
A jedna upřesňující:
– Vychází z tohoto souhrnu idea boha jako
obhajitelná?
Když doplním své odpovědi u všech otázek, tak mi
z toho, co vím, včetně všech argumentů teistů,
vycházejí dvě tvrzení:
Idea všemohoucího boha je omyl.
Mýlit se je špatné.

Z toho logicky vyplývá: Věřit v boha je špatné. Tato
dedukce vůbec neříká, jak moc je to špatné, protože
to můžeme posoudit jen podle následků a následky
přesvědčení o existenci Boha mohou být různé, od
žádných přes zanedbatelné a vážné až po tragické.
Záleží vždy jen na konkrétní situaci a lidech, kteří
v ní účinkují. Až sem by měl být racionálně myslící
ateista schopný dojít stejně jako já.
Toto tvrzení se vztahuje na každé iracionální
dogma (typickým příkladem by mohl být například
lysenkismus), takže by se dalo zobecnit na: „Věřit
(jakémukoli) nezkoumatelnému dogmatu je
špatné.“
A teď to druhé tvrzení:
„Mnoha lidem víra pomohla.“

Jsem přesvědčen, že to není pravda, a to ze dvou
důvodů:
Zpětné interpretace události;
Záměny zdánlivé a skutečné příčiny.
Ten první princip znám z astrologie. Lidé si totiž
mnohem více všímají toho, co bylo předpověděno
„správně“, než toho, co bylo předpověděno
„chybně“. Díky vágnímu popisu a velkým časovým
rozpětím není těžké, aby se nakonec nějaká událost
do předpovědi vešla. Tuto událost si pak lidé
zapamatují a nesplněné předpovědi zapomínají.
U lidí, kterým „pomohla víra“, funguje princip
zvaný „Boha chválí přeživší“. Jako lidi, kterým víra
prospěla, tedy počítáme ty, kteří nějakým
způsobem uspěli, ale pomíjíme ty, kteří za stejných
podmínek a se stejnou vírou neuspěli. Těch
druhých bývá obecně při každém ztroskotání lodě

nebo hurikánu také dost. Zpětné připsání zásluh za
přežití víře tedy naráží na problém, proč ostatním
tato víra nepomohla?
Druhý princip je možné zjednodušit na otázku:
„Mohu chybným postupem dojít ke
správnému výsledku?“
Jak si jistě pamatujete, došel jsem k závěru, že věřit
v boha je špatné. Pokud je to špatné, může mít
taková víra přesto dobrý výsledek? Pokud budeme
hodnotit pouze počáteční a konečný stav, musíme
prohlásit, že může, jenže je v tom velký zádrhel.
Dobrý výsledek není při chybném postupu
výsledkem tohoto postupu, ale náhody.
V principu tedy náboženská víra reálně (fyzicky)
nepomáhá, naopak často škodí (například odmítání
transfuze). Je ale jisté, že ovlivňuje psychiku,
nemohla by tedy být prospěšná alespoň tam? Ani
tady myslím víra v boha neobstojí. Jednak známe
vědecky zdokumentované případy, kdy víra

nemocným vysloveně škodí i psychicky (případ
škodlivých modliteb), a naopak například kladných
vlivů modlitby, kterou může být soustředění na
konkrétní cíl nebo uklidnění mysli, lze dosáhnout
také bez víry v nadpřirozenou bytost.
I když je tedy pro překonávání životních strastí
důležitý stav mysli, neznamená to, že tento stav
musí zahrnovat víru v boha. Idea boha tedy není
příčinou, je jí schopnost upnout se k představě
budoucnosti.
Dokonce ani tvrzení, že je v těžkých situacích
podstatné citové pouto k bohu, není v principu
pravdivé. Pokud budeme srovnávat lidi, kteří dostali
v těžké chvíli podporu od jiného člověka, s lidmi,
kteří se upnuli jen na svou víru v boha, jistě to bůh
opět prohraje na celé čáře (i když by si to zasloužilo
výzkum). Lidem je prostě stále bližší náruč lidská
než boží. Podstatné je tedy citové pouto, nikoli idea
boha, ke které by jej člověk mohl vztahovat.

V medicíně i ve vztazích je láska k bohu pouhé
placebo s nežádoucími vedlejšími účinky. Zbývá jen
jedna záhada: Proč v prospěšnost víry v boha stále
věří i ateisté?

Náboženství není základem kultury
Častý argumentů pro tvrzení, že je náboženství pro
společnost nezbytné, zní:
„Náboženství je kulturní konstanta. Každá
společnost, která kdy existovala, měla
náboženství.“
V tomto tvrzení je mnoho mlčky předpokládáno
a mnoho ignorováno. Když pomineme to, že se
představy boha či bohů v různých kulturách natolik
rozcházejí, že jim zůstává vlastně jenom označení
„bůh“, přehlédneme, že se úsudek vztahuje i na
kultury, které již neexistují a náboženství u nich

dokázat nemůžeme, zůstane ještě jedna vážná
výtka: náboženství je komplex věrouky, jednání,
symbolů a představ.
Věrouka je něco, čemu je třeba pro správné
fungování v určité společnosti věřit. Obsahuje věci
racionální, iracionální (takové, které nevycházejí
z rozumu, například způsoby navození prožitků)
i skutečně antiracionální (tj. tvrzení, která jsou
s rozumem a poznáním v naprostém rozporu).
U nejstarších náboženství věrouka obsahovala často
vysloveně praktická ponaučení:
„Jen jednomu se svěř,
jinému ne,
tajemství tří šeptá tráva.“
„V noci nevstávej,
leč na výzvědy,
neb na skryté-li musíš místo.“

„Den před večerem nechval
a ženu, dokud spálena není.
Meč chval, až ho vyzkoušíš,
a děvče, až se vdá,
led, až jej přejdeš,
a pivo po vypití.“
To jsou citace z Hávamálu, tedy sepsané „výroky
Ódinovy“ – základní poučení pro vzorného
Vikinga. V jiných kmenových „učeních“ se najdou
návody na rybaření, pěstování obilí, přípravu
šípového jedu, stavbu domu a lodě a tak dále. Jsou
to oddělené návody, které dohromady nedávají
žádnou ucelenou představu o světě. Proto jsou jaksi
volně rozptýlené v „nadpřirozeném vysvětlení“.
V kmenových věroukách se nedá mluvit o tom, že
by nadpřirozeno plnilo funkci „boha mezer“, spíše

je to spousta náboženské omáčky s několika
„oříšky“ skutečného poznání.
Když bychom si ale položili otázku, které ze znalostí
takové věrouky byly pro přežití kmene, národa
nebo civilizace nezbytné, nebude to víra
v nadpřirozené bytosti a jejich schopnosti, ale
praktické návody a poznatky, které jsou v nich
zabalené.
Lidovou obdobu známe samozřejmě i my od nás,
klasická mnemotechnická pomůcka pro zemědělce
jsou pranostiky:
„Na svatého Longina práce v poli začíná.“
Přesvědčení, že existuje bůh, který se proměnil
v lososa, nebo jiný se sloní hlavou, nemá žádný
přímý vliv na to, jestli je některá kultura
životaschopná, nebo není.

Kdybychom dokázali přimět Indy a Vikingy, aby si
své bohy prohodili, nestalo by se vlastně nic.
Podobně by se nic nestalo, kdyby některý bůh
z jejich panteonu náhle zmizel. Ostatně to se stávalo
v historii často. Když ale zmizí jediná opravdu
nutná informace například o pravidelnosti záplav,
zpracování kovů nebo době tahu lososů, může to
kulturu existenčně ohrozit.
Neměli bychom tedy za konstantu kultury namísto
náboženství považovat spíše poznání?

Hledání Boha? Opravdu?
Obrat „hledání Boha“ je zajímavý v tom, že je od
základu chybný nebo přímo lživý. Co to ale vůbec
je? Opravdu někdy člověk začne sám od sebe hledat
Boha? Myslím, že ne, přesto tento pojem existuje
a je zažitý. Věřící se k němu upínají tak silně, že
dokonce věří, že každý ateista podvědomě nebo
i vědomě Boha hledá. To ale rozhodně není pravda.

Člověk, který o sobě řekne „hledám Boha“, je už
samozřejmě věřící. Není totiž důvod hledat něco, co
neexistuje.
Vznikají pak bláboly jako třeba článek Ateistka
hledá Boha. Nejen, že je to celé nesmysl, protože se
„ateistka“ Klára Olexová chová jako věřící, dokonce
používá jejich terminologii a má jejich hodnotový
žebříček, ona se dokonce urputně snaží uvěřit, ale
něco jí v tom brání:
„Další pokus. Koupila jsem si knížku
katolického teologa Tomáše Halíka Divadlo
pro anděly aneb Život jako náboženský
experiment a svitla mi naděje, že by to snad
šlo. Abyste mi rozuměli, potřebovala jsem,
aby mi někdo odpověděl na dvě základní
otázky:
Můžu se k Bohu dopracovat, přestože mi
nebyl dán dar víry?

Lze k němu dospět i cestou logiky a vůle?
V knížce říká Tomáš Halík nevěřícím
přátelům – hledačům toto: ‚Chovejte se tak,
jako byste věřili, dělejte to, co dělají věřící
(ano, choďte na mši, čichejte vůni kadidla),
a postupně zjistíte, že vlastně věříte –
přibližně toto radí Pascal svým nevěřícím
přátelům. Tato často vysmívaná rada ve
skutečnosti prozrazuje Pascalův hluboký
psychologický vhled. Praxe a životní
zkušenost je prvotní, intelektuální reflexe
následuje.“
Pokrytectví, které je přebito ještě větším
pokrytectvím? Když převedu Halíkovu radu do
úrovně psychologie, zněla by: „Předstírejte tak
dlouho, až vaše vědomí přestane klást odpor.“ To by
ovšem nebylo žádné „hledání Boha“, ale normální
autosugesce.

Podobně i většina otázek, které nabízí článek na
Víra.cz Otázky a odpovědi, nevypadá věrohodně,
spíše jako by byly konstruovány zpětně, a nemá
s živými ateisty moc společného. Rozhodně
nevěřím, že by nějaký ateista řekl:
Co mám dělat, abych byl spasen?
Existuje bůh? Jak mám uvěřit v Boha?
Jak věřit?
Již několik měsíců cítím velkou potřebu víry,
ačkoli jsem byl dosud zarytý ateista.
Ráda bych věřila...
Hledám Boha, ale existuje vůbec?
Jak přijmout spásu a odpuštění skrze Ježíše?
Jak se můžu obrátit? Bojím se konce světa.
Všechny tyto otázky jsou především ukázkou toho,
jak věřící nejsou schopni pochopit, že pro někoho
prostě není jejich náboženství zajímavé. Co tedy ale

vlastně lidé hledají, když o nich věřící tvrdí, že
„hledají Boha“?
Ten stav je poměrně známý a týká se přechodových
a často tragických životních období – puberty, smrti
blízkých, očekávání vlastní smrti. Věřící to vědí
a často vyhrožují: „Počkej na smrtelný posteli, to
obrátíš!“
Vzhledem k tomu, že tato věštba nevychází tak
často, jak by si přáli, občas alespoň vyrábějí fámy
o tom, že tamten a tamten člověk, známý ateista
(Einstein, Darwin), na smrtelné posteli volal Boha
nebo se modlil. Ze stejného důvodu chtějí mít
v současnosti známí ateisté u smrtelné postele
svědky, kteří by mohli dosvědčit, že svůj život
neprožili v přetvářce.
To všechno ale nic nemění na tom, že se snaha
věřících konvertovat lidi na nějakou víru
soustřeďuje nejsilněji právě na tato citlivá období.
V tom směru náboženství hodně připomínají viry.

Právě proto věřící používají (i nevědomě) obrat
„hledání Boha“, i když se ve skutečnosti o žádné
hledání Boha nejedná. Tímto obratem jen
podsouvají lidem, „co“ mají hledat.
Pokud neproběhla indoktrinace už v dětství, bývá
pro „obrácení na víru“ úplně nejzajímavější období
puberty a adolescence. Je to doba neskutečně tvrdá,
plná prudkých a hlubokých depresí, zvratů, pocitů
zavržení, chyb i touhy po lásce. A je to také doba,
kdy si nejvíce uvědomujeme, že jsme smrtelní.
Právě pubescenti a adolescenti myslí na smrt vůbec
nejčastěji. V onen čas přirozeně dochází ke
generační vzpouře a také hledání nového vztahu ke
světu.
Ten by samozřejmě nemusel být nutně náboženský,
natož monoteistický, ale monoteistická náboženství
mají pro tuto příležitost zvláštní vybavení – jejich
Bůh je zároveň stvořitelem světa a miluje „právě
tebe“, tedy jeho údajná láska je adresná. To je hodně

silná káva, myslet si, že jsem milován stvořitelem
světa!
Pubescenti a adolescenti bývají pro náboženství
žádoucí ještě z jiného důvodu – často totiž velmi
úspěšně šíří víru mezi vrstevníky. Dělají to
mnohem efektivněji než například lidé
konvertovaní v době krize středního věku nebo ve
stáří.
Vzhledem k tomu, že žijeme v době, která
veřejnému uplatňování sekulární filosofie příliš
nepřeje, je cesta k náboženství nejen nesmírně
snadná, ale zároveň i oplocená.

Kdo jsme? Odkud pocházíme a kam
směřujeme?
Na některé otázky jsme si navykli dívat se jako na
něco hluboce filosofického. Většinou zní: Kdo
jsme? Odkud pocházíme? Kam směřujeme? Jaký je
smysl života?

Opakujeme je tak často, že úplně ztratily jakýkoli
smysl. Kdysi ale nějaký smysl měly, a to smysl velmi
důležitý. Na první tři otázky lidé zpravidla
odpovídali (často i bez vyzvání) při příchodu do
města nebo při představování se společnosti.
Zajímavé je, co vlastně říkali. Na otázku „Kdo jsi?“
totiž odpovídali v podstatě svým umístěním
v genealogii, tedy například: „Jsem Jorek, syn
Haralda Kováře a Kunhuty Krásnovlasé, vnuk Erika
Válečníka... atd.“, podle toho, zda šlo o společnost
patrilineární nebo matrilineární. Kým člověk je,
tedy odpovídalo jeho místu ve společnosti.
Tato informace byla důležitá jednak kvůli tomu, aby
místní věděli, jak se k novému příchozímu mají
chovat (je-li to šlechtic, nebo hadrář), i z důvodů
osobní bezpečnosti – ten, za nímž stál silný klan,
nemusel být sám nijak silný, ale přesto si mohl
ledacos vynutit. Ve starověku a středověku se právě
z tohoto důvodu často padělaly rodokmeny.

Všimněte si v této souvislosti, jak často je
zdůrazňováno, že je Ježíš synem Božím. Je to úplně
stejná logika.
Otázka „Odkud pocházíme?“ by měla původně
stejný význam a tázaný by na ni odpověděl
odkazem na rod, který se definoval i nějakým
rodovým sídlem jako z domu Usherů, ze
Schwarzenbergu, z domu Davidova. Namísto toho
ale většinou v jednotném čísle zněla „Odkud
přicházíš?“ a odpovídalo se na ni opravdu
místopisným označením, případně i jménem toho,
kdo posla vyslal.
Podobně i na otázku „Kam máš namířeno?“
odpovídal člověk názvem cíle své cesty. Čtvrtá
otázka „Jaký je smysl života?“ zněla samozřejmě
v takové konverzaci také snadněji: „Jaký je smysl tvé
cesty?“
Dobrá, ale jak se z tak obyčejných otázek stalo něco
tak magického, že si dnes leckdo myslí, že je jejich

zodpovězení zcela mimo dosah vědy? Podle mě je
na to odpověď: zobecněním.
Když z jednoho poutníka uděláte v otázce celý
kmen nebo i celé lidstvo, začne být i odpověď
poněkud rozmlžená, a když z cíle jedné cesty
uděláte cíl celoživotní pouti, bude také odpověď
mnohem těžší. Ale budou pak tyto otázky opravdu
nezodpověditelné?
Fanatičtí křesťané, muslimové nebo židé mohou na
všechny tyto otázky odpovědět: Bůh. Jsme děti
Boží, od Boha přicházíme, k Bohu směřujeme
a sloužit Bohu je naším posláním.
Vědec by se asi zeptal, jak daleko má takové
zobecnění sahat. Pokud jde o lidstvo jako celek,
dává věda docela jasnou odpověď na základě
paleontologie a genetiky. Naprosto stejně jako
v případě rodových linií určuje umístění člověka
v taxonomii, což ve skutečnosti není nic jiného než
genealogie dovedená do monstrózních rozměrů,

trvajících celé geologické éry. Právě proto vypadá
fylogenetický strom tak, jak vypadá.
Ve vědě určuje to „Kdo jsme“ naprosto stejný
princip jako ve starověké společnosti a říká nám
několik velmi podstatných věcí: Všichni lidé jsou si
navzájem příbuzní a všechen pozemský život je si
příbuzný. Jak by řekl Mauglí: „Jsme jedné krve, ty
i já.“
Podobně by odpověď vědy na otázku, odkud
pocházíme jako lidstvo, zněla, že jsme všichni děti
Afriky z oblasti poblíže jižní části Velké příkopové
propadliny. Biolog by na tutéž otázku odpověděl, že
pocházíme (jako všichni tvorové) z oceánu.
Kosmolog by na ještě obecnější úrovni asi řekl, že
pocházíme z hvězd. Vodík v našem těle vznikl spolu
s tímto vesmírem. Uhlík je vlastně popelem z jader
vyhaslých hvězd, železo v naší krvi ukovaly
výbuchy supernov. Nejen že jsme z hvězdného
prachu vznikli, v jistém smyslu jím stále jsme.

Na otázku po smyslu života by ale možná i mnozí
starověcí lidé odmítli vůbec odpovědět nebo by se
cítili i uraženi. Smysl je totiž všemu dáván
z vnějšku, proto měli ve starověku smysl života
(sloužit svému pánovi) jenom otroci, svobodní lidé
jednali podle své vůle.
Svobodného člověka byste se měli správně ptát:
Jaká je tvá vůle (přání)? Nevěřili byste, jak těžké je
najít na tuto otázku odpověď. Záleží totiž na tom,
co je v nás, protože právě z toho můžeme odvodit
odpověď na otázku: Kam směřujeme? Vidíte,
a najednou jsme od všech těch kosmologií zpátky
na začátku tam, kde Sókratés provedl onen velký
obrat antické filosofie směrem k člověku i k jeho
uznání vlastní nevědomosti.
Věda dává na základní lidské otázky sice neúplné,
ale přesto použitelné odpovědi, zatímco
náboženství dává na stejné otázky odpovědi
unifikované a nepoužitelné.

Proč tomu tak je? Protože náboženství předstírají
vědomost, jsou svými příběhy tvořena a každou
nesrovnalost mezi nimi a realitou považují za své
ohrožení. Naproti tomu věda, po Sokratově vzoru,
uznává svou nevědomost, a proto své příběhy hledá.
Je to doslova detektivní práce, protože postupuje
metodou pracovních hypotéz, důkazů a srovnání.
Tuto metodu získala věda od své stvořitelky
filosofie a ona „láska k moudrosti“ v základech
všech skutečných věd stále je.

Jak jsem zabil Beethovena
Jednoho dne jsem pod jakýmsi textem na internetu
našel tento komentář:
„Doporučili byste potrat ženě, která má asi
6 dětí, nemá střechu nad hlavou, manžel
alkoholik a má syfilis? Gratuluji, prave jste
zabili Beethovena.“

Určitě jste ji už někde viděli nebo slyšeli, objevuje se
na nejrůznějších diskusních fórech. Jistě, to že ji
opět budou používat různí „ochránci oplozených
vajíček“, je jasné, jde o námitku proti přerušení
těhotenství, jenže tato představa má tolik vad, kolik
se dá vůbec představit:
1.) zanedbání ostatních možností;
2.) genetický determinismus;
3.) obrácená logika.
V první řadě bychom se museli zamyslet, jestli mezi
kombinacemi spermií a vajíček neexistovala ještě
výhodnější kombinace, kterou neznáme, a proto ji
nemůžeme uvést. Pravděpodobně ano. Je dokonce
velmi pravděpodobné, že takových výhodnějších
kombinací bylo mnoho. Tito lidé ale nebyli nikdy
ani počati. V tom případě by námitka zněla:

„Správní rodiče spolu nesouložili v pravou chvíli,
a tedy nevytvořili Superbeethovena, ale jenom
Beethovena“.
Druhá chyba vyvyšuje genetické vlohy nad ostatní
vlivy. Génia je ale možné „zabít“ i jen obrazně.
Prostě tak, že by se nikdy nestal skladatelem. Co
víc, je pravděpodobné, že mnoho takových
inteligentních lidí svou ideální činnost vůbec
vykonávat nemůže.
Běžné rozložení inteligence podle Gaussovy křivky
ukazuje, že dostatečně inteligentních lidí nebo i
skutečných géniů je mnohem více, než by se zdálo
podle médií. Podobné rozložení bude jistě platit
i u talentu. Přesto nám prostě někde chybí těch pár
milionů skladatelů, kteří by byli přibližně stejně
dobří jako Beethoven.
Není to nutně proto, že by neexistovali. Jejich
schopnosti se prostě jenom nikdy dostatečně
nerozvinuly. Někteří zemřeli na úraz v dětství,

jiným možný předmět jejich výjimečnosti znechutí
špatná výuka nebo prostě žijí v rodině, která
vyznává takové hodnoty, že k němu nebudou mít
přístup. Víte, když se narodíte jako Křovák, je vaše
šance na kariéru klavíristy poměrně mizivá, a to
bez ohledu na talent.
Na to, abyste v něčem vynikli, totiž musíte
nahromadit poměrně velké množství „startovních
informací“. Například já nehraji poker. Nemohu ani
říci, jestli by mě bavil, nebo nebavil, protože jsem
nikdy ani nestudoval pravidla. Podobné je to
s hudbou, matematikou, biologií. Pokud nemáte
onu startovní dávku informací, nemůžete ani zjistit,
jestli pro daný obor máte, nebo nemáte nějaké
vlohy.
Nemluvím tu o zastupitelnosti nebo
nahraditelnosti, ale o tom, že je osobnost člověka
tvořena mnoha vlivy. Genetika je ale stejně
potřebná jako výchova nebo další vlivy prostředí.

Obrácená logika je logická chyba, protože známe
konkrétní důsledek, ale na počátku nemůžeme znát
všechny podmínky, které k němu vedou. Jenže
dokonce i v případě, že bychom je znali, by to
nebylo nic jednoduchého ani jistého.
Kdybychom chtěli opravdu vytvořit Beethovena,
třeba z naklonovaného materiálu, museli bychom
imitovat všechny vlivy, které na něj působily a které
ho dovedly na jeho hudební dráhu. Museli bychom
být v jejich imitaci dokonce ještě pečlivější než
doktor Mengele ve filmu Hoši z Brazílie.
A teď si zkuste položit otázku: Přivázali byste svoje
dítě řetězem k piánu? Možná právě jen z toho
důvodu v něm neprobudíte Mozarta.
Samozřejmě že křesťané budou nadále bojovat proti
interrupcím stejným argumentem, většinu lidí,
kteří jej uslyší, ale ani nenapadne, že talent statisíců
takových Beethovenů zabíjí svět každý den.

Samozřejmosti o dialogu s náboženstvím
Jsou věci, které se mi vlastně ani nechce psát,
protože mi připadají samozřejmé. Jedna z nich je
takové to povšechné povídání o tom, co je to
vlastně dialog. Bohužel to zjevně zatím žádná
samozřejmost není.
Nemluvím jen o tom, že mi v televizi každou chvíli
předvádějí nějaké šašky v oblecích v pořadu,
o němž tvrdí, že tam bude dialog nebo diskuze.
Většinou to žádná diskuze ani dialog není.
Zajímavé je, že se takové debaty zpravidla podobají
dialogu nebo diskuzi tím více, čím méně
významnou stranu v nich diskutující zastupují.
Podobně se říká také jakémukoli hovoru mezi
věřícími a nevěřícími, i když ani tady se o dialog
téměř nikdy nejedná.
Vlastně si v Čechách nepamatuji žádný skutečný
dialog mezi věřícími a nevěřícími. Základem
dialogu má být v první řadě úcta k pravdě (k té

s malým p). Smyslem dialogu je tedy nalézt nějaké
konkrétní řešení, názor, závěr.
Obecná představa, že každý z diskutujících má část
pravdy, může být přitom nesmírně zavádějící.
Pravdu může mít jeden, všichni nebo také nikdo.
Závěr pak vzniká kombinací obou pohledů,
vyloučením chybné představy a uznáním správné,
nalezením jiné alternativy nebo shodou.
Nejen že jsem nikdy neviděl, že by teisté a kriticky
myslící lidé došli ve sporu ke shodě; nikdy nedošli
ani k jakémukoli závěru, na kterém by měly obě
strany podíl, a neviděl jsem ani, že by ke shodě
nebo závěru chtěly dojít.
Není to vlastně vůbec divné. Kdyby se
v náboženství začalo postupovat podle kritického
myšlení, samo by se rozpadlo. Proto je náboženská
argumentace vždy nekritická k vlastním
dogmatům.

Věřící považují útok proti vlastním dogmatům za
útok proti sobě samým. Nerozlišují mezi myšlenkou
a sebou samými. Nelze s nimi tedy vést dialog,
protože ho nejsou schopni. Ani druhá strana ale ve
skutečnosti o dialog nestojí, a není se co divit.
Myslíte, že stojí za to „obohatit“ vybavení sanitek
kříži, homeopatiky, magickými kameny nebo
Bachovými esencemi? Asi stejně je potřeba
„obohacovat“ paleontologii knihou Genesis nebo
současné morální normy vsuvkami z Deuteronomia
nebo šaríi.
Podstatou přístrojů i postupů vytvořených na
základě vědeckých poznatků je to, že fungují.
Pokud je „obohatíte“ něčím navíc, co nevychází
z jejich logiky, mohou se stát jen dvě věci:
1) Nestane se vůbec nic, „vylepšení“ nebude
mít na ně vliv;

2) Jejich funkčnost se zhorší, případně se
stanou nefunkčními. „Vylepšení“ je
poškodí.
Když „vylepšíte“ pravdu lží, zbude jen lež.
Když „vylepšíte“ logiku magií, zbude jen magie.
Každý skutečný vědec to samozřejmě ví, protože
právě odstraňováním pověr se teorie stávají
pravdivějšími. Proto by namísto slov „obohacení“
a „vylepšení“ použil správnější výrazy kontaminace
a deformace.
Společnost má tendenci věřit, že jí současné
náboženství neškodí, případně že jí prospívá. Totéž
si myslí i o vědě. Problém je, že to první
přesvědčení je pověra a platnost toho druhého
závisí na okolnostech. Samozřejmě že reálně jsme
každý do určité míry racionální a do určité míry
iracionální. Jde ale o to, co považujeme na sobě
samotných za to podstatné, a v tom se nikdy

neshodneme, protože jsme už na počátku volili
jinak.
Přestaňme si hrát na to, že existuje nějaký dialog
mezi věřícími a nevěřícími o jejich chápání světa.
Jediné, co může vědecký přístup opravdu dělat, je
komentovat následky dogmatického myšlení
a pokusit se upozorňovat na to, kde je příčina. A to
právě dělám.

Nekonečné dialogy Věřící versus Ateista
Přepisovat celé rozhovory je nuda, navíc se často
(a občas právem) může protistrana cítit poněkud
dotčeně. Když se ale argumentace vydestiluje do
podoby minirozhovorů dvou fiktivních bytostí,
začne to vypadat poněkud zábavněji.
V: Věda přece nemůže vysvětlit všechno!
A: Věda je přece o tom, co víme, o všem, co

vnímáme smysly, co prožíváme a co si můžeme
ověřit.
V: Jenže existují věci, kterým prostě nerozumí!
A: Ano, to, čemu nerozumí vůbec nikdo.
V: Ale já ti říkám...
V: No ale uznejte, že věda neví všechno!
A: No neví většinu, protože pak by přece nebylo co
zkoumat.
Dělat vědu znamená pořád pronikat do něčeho
neznámého.
V: A jak tedy víte, že v tom neznámu není Bůh?
A: A podle čeho soudíte, že tam je?
A: Neber si to zle, ale ten tvůj bůh taky chtěl lidský
oběti.
V: Ale Izáka přece zachránil!
A: No jo, ale Jefte tu svoji holčičku přece podříznul
a ugriloval!

V: Ono se to tenkrát zase tak nebralo.
V: Existenci Boha dokazuje to, že se o něm píše
v Bibli.
A: Já znám jednu knížku, kde se píše o jednom
čarodějnickém učni!
V: To není to samé! Tahle kniha je stará tisíce let!
A: No dobře, tak znám zápisky o hrdinských činech
faraóna, který je ovšem nikdy nespáchal, protože si
přivlastnil cizí pomník.
V: Musíš si ze všeho dělat legraci?
V: Vy se pořád snažíte vyvrátit existenci Boha, ale
žádnej věřící si ho přece nepředstavuje jako
fousatýho dědečka na obláčku!
A: A jak si ho teda představuje?
V: No každej trochu jinak.

A: Proč by to mělo být takhle?
V: Je to tak napsáno v Bibli.
A: No ale v Bibli se toho přece píše! Taky se přece
nezabíjíme podle zásad z Deuteronomia.
V: Ne, od doby Ježíše platí nová smlouva s Bohem.
A: Ale to, co jsi předtím tvrdil, je přece taky
z Deuteronomia!
V: To není to samé!
A: Věda říká, že dvě navzájem si odporující tvrzení
nemohou platit současně. Pokud se to stane, je
chybné buď jedno z tvrzení, nebo dosavadní teorie.
V: Ve víře samozřejmě dvě vzájemně si odporující
tvrzení platit mohou.
A: Takže jako něco je pravda a zároveň je to lež?
V: No.
A: Aha.

A: Jak může být bůh zároveň vševědoucí,
všemohoucí a dobrý, vždyť si to navzájem
odporuje?
V: Podívej, když máš hlídače, který se dívá na
monitory, tak taky teoreticky může cokoli a vidí
cokoli, ale není přímo na tom místě a nemůže
rovnou zasáhnout.
A: Taky ten hlídač není všemohoucí, protože to by
znamenalo, že může ovlivňovat i čas. Pak by kdekoli
zasáhnout mohl. Vlastně by byla všemohoucnost
daná především ovládáním času, bez něj nikdo
nemůže být všemohoucí. Takže vládne Bůh časem?
V: Samozřejmě.
A: Proč se ten váš bůh má psát s velkým „B“, vždyť
se tak nejmenuje?
V: Protože je to jediný a pravý Bůh.
A: Mě právě nepřipadá moc jinej, než ti ostatní.
A: Takže je ten váš Bůh všemohoucí?

V: Ale jo, jen ne tak, jak si představuješ.
A: A je zároveň vševědoucí? Víš, že by to
znamenalo, že je taky absolutně nemohoucí,
protože ví, co se stane od začátku až do konce, takže
by vlastně neměl žádnou svobodu rozhodování?
V: Jo, ale on je vševědoucí trochu jinak.
A: A je dobrý? Víš, je to ten problém, proč tedy
dopouští tolik hroznejch věcí?
V: Jo, ale jeho chápání dobra je jiné než lidské
chápání dobra.
A: Víš, co mě napadá? Něco z Lovecrafta...

Pověry o ateistech
Pověry rozšířené mezi věřícími
Ateistické učení je také víra
Princip víry (konfese) vyžaduje jistý souhrn
nezpochybňovaných tvrzení (dogmat). Ta jsou
předávána prostřednictvím autorit. Absenci víry

v jedno dogma nelze považovat za konfesi. Podobně
jako může mít 10 000 různých lidí 10 000 důvodů,
proč nejíst sýr, může mít také 10 000 lidí
10 000 různých důvodů, proč si myslet, že bohové
jsou jen vymyšlení.
Ateisté by museli dokázat, že bůh neexistuje
Častá argumentační chyba teistů. Ateisté nejsou
povinni nic dokazovat, protože dokazována je vždy
jen existence. Na toto téma vznikla spousta různých
parodií náboženství od Russelovy čajové konvice
přes Saganova neviditelného draka po Létající
špagetové monstrum.
Ateista chce být bohem
Otázka je, jak na tohle přišli. Ateisté nějak
z principu považují ideu boha (bohů) za něco, co by
mělo být odstraněno. O sobě ani o jiných tedy
nepřemýšlejí jako o bohu nebo bozích, protože to
nedává smysl. Teista se asi dočká buď nepochopení,

nebo smíchu, když řekne ateistovi: „A není to
náhodou tak, že bys chtěl na místo Boha dosadit
sebe?“ Pokud by totiž řekl „ano“, označil by se za
něco naprosto zbytečného.
Ateisté jsou satanisté
Tahle pověra vychází z představy „Kdo není s námi,
je proti nám“. Mnozí věřící si umějí představit jen
dvě alternativy – Bůh, nebo Satan. Ostatně je to
přesvědčení velmi staré, které se objevuje i třeba
v Shakespearových hrách. Typickým představitelem
takového „ateisty“ podle představy věřícího je Maur
Aaron ze hry Titus Andronicus. Můžeme mít vůbec
za zlé hloupým lidem, že si takto představují ateistu,
když si ho tak představuje jeden z největších
dramatiků?
Aaron: Ba, že jsem tisíckrát víc nenatropil.
Dosud proklínám každý den (ač jich

snad málo, kterých kletba má se dotkne),
kde jsem nespáchal zločinu zjevného:
bud koho zabil, k smrti radu dal;
panenku zprznil, neb k ní cestu srovnal;
nevinnost osočil, přisáhna křivě;
dva přátely sved’ k nenávisti na smrt;
dobytku chudých lidí vaz polámal;
zapálil v noci stodoly a stohy,
řka hospodáři, by je pláčem ulil.
Častěj’ jsem mrtvé z hrobu vykopal,
a postavil je přátelům za dvéře,
když chtěli na svou žalost zapomínat;
a do kůže jak do stromové kury,
svým nožem vřezal jsem jim písmem římským:
„Ač mrtev jsem, nedejte žalu umřít.“
Hleď! tisíc ukrutností vykonal jsem
tak ochotně, jako bys mouchu zabil;
a nic mi věru srdce nermoutí,
leč že jich deset tisíckrát víc není.

Měl bych ale popravdě dodat, že přinejmenším
jeden současný směr satanismu je zároveň
neteistickou konfesí. Je jím LaVeyovský satanismus.
Zůstává ovšem otázka, nakolik jeho stoupence
můžeme považovat za ateisty, případně za nevěřící,
obsahuje totiž mnoho magického myšlení a má
vlastní věrouku. Tento i ostatní satanismy působí
spíše jako následek překompenzování vlivu
křesťanských církví, proto nebývají originální, ale
v podstatě naplňují představy věřících. Ostatně
samotná idea Satana pochází z křesťanství.
Ateismus je amorální
Ateismus není ani morální, ani amorální, sám
o sobě se totiž morálkou nezabývá, je to jen názor,
že teistický světonázor stojí na pověře. Přesvědčení,
že ateisté jsou amorální, vychází z myšlenky bohem
dané morálky. Takovou morálku ateisté jistě
neuznávají (i když i to není pokaždé jisté), jisté ale

je, že morálka nemá zdroj pouze v tradicích či
náboženství, naopak často je náboženská morálka
v rozporu se soudobou úrovní etiky. Za určitých
okolností může náboženství vývoji morálky také
bránit nebo být vysloveně asociální.
Ateisté neexistují, protože každý člověk něčemu
věří
Je pravda, že každý člověk něčemu věří, to ale
neznamená, že věří náboženským způsobem,
a i když se to i ateistovi může stát, nepovažuje
takovou víru za to podstatné ve svém jednání.
Naopak, pokud pozná, že něčemu věří v rozporu
s realitou, měl by se snažit takovou slabost
překonat. Pro teistu je naopak víra (ve smyslu faith)
středem jeho života a základem představ o světě.
Nepovažuje ji za slabost. Teisté v sofistikách často
zaměňují víru náboženskou (faith), důvěru
a přesvědčení (belief)...

Evoluce je jen teorie
To je naprostá pravda. Problém je jen v tom „jen“.
Mezi teorií a hypotézou je ve vědecké terminologii
přesná hranice. Hypotéza je jakýsi návrh na řešení
vědeckého problému, teorií se stává až ve chvíli, kdy
ji potvrdí experimenty a pozorování. Jinými slovy:
když se Isaac Newton zamyslel nad tím, jak by
mohla fungovat gravitace, vytvořil hypotézu; ve
chvíli, kdy ji podpořil výpočty a otestoval, stala se
z ní teorie gravitace. Isaac Newton ve skutečnosti
formuloval spoustu hypotéz, ale jen z některých se
staly vědecké teorie. Teistický pohled na svět však
nesplňuje ani podmínky pro to, aby se mohl stát
vědeckou hypotézou!
Na to by především musel:
– být testovatelný (musí být způsob, jak jej
falzifikovat),
– být kompatibilní s dřívějšími hypotézami,

– zdůvodňovat, nikoliv být sám
zdůvodňován.
Ateisté nevěří v Boha, protože o něm nic nevědí
Na téhle pověře něco trochu je, všichni jsme se
přece narodili jako ateisté! Jenže tím to také celkem
hasne. Čím zbožnější je společnost nebo čím vyšší
je tlak náboženských spolků, tím vyšší bývá také
informovanost místních ateistů o náboženství.
Pokud se někde bude hádat ateista s věřícím,
můžete se klidně vsadit, že vzdělanější
v náboženských otázkách bude ateista. Vyhrajete
tak v osmi z deseti případů. Věřící jsou samozřejmě
přesvědčeni, že jejich víra je dobrá, proč by se k ní
tedy někdo odmítal přidat? Buď proto, že je
přirozeně zlý, nebo proto, že má málo informací. Je
to klasické sektářské myšlení, chybí v něm totiž
jedna možnost – protože o něm ví více.

Pověry rozšířené mezi ateisty
Ateismus je morální
Není, ale neplesejte, teisté, neznamená to, že byste
se měli z čeho radovat. To, že není morální,
neznamená, že by neměl mít s nic společného
s etikou. Naopak, pokud se člověk zbaví představy,
že správné je to, co mu přikazuje norma
společnosti, musí se začít zabývat etikou. To už
ovšem není věcí ateismu samotného, ale filosofie.
Takže to, že člověk nevěří v obecnou pověru, jej
nedělá samo o sobě nijak morálnějším, dělá ho to
ale méně manipulovatelnějším a nakonec jej to
může přivést k filosofii, a tedy i k etice a morálce
(ovšem ne té direktivní).
Ateista myslí racionálně
Zdaleka ne vždycky! Celý svět je plný nejrůznějších
pověr a ateisté jim samozřejmě také podléhají. Tak
může i ateista „racionálního typu“ věřit, že nějaká

lidská rasa je podřadná nebo nadřazená. Může
uznávat nějakou ekonomickou víru, jako je
například víra v samospasitelnost volného trhu,
nebo věřit v dávné zásahy mimozemšťanů či
v existenci planety X. Definice ateisty říká jen to, že
nevěří v pověru, že existence boha je fakt.
Ateisté jsou inteligentnější
Je pravda, že většina vědců a vzdělaných lidí jsou
ateisty, tento argument ale nelze používat opačně.
Mnoho lidí s dostatkem informací může dojít
k závěru, že existence monoteistického boha je
pověra. Pokud ale nejste od malička
indoktrinováni, není odhalení této pověry zase až
tak náročný problém.
Naopak ve společnosti, kde bude drtivá většina
věřících, bude velmi těžké se stát ateistou i pro
člověka velmi vzdělaného, protože by to mohlo
narušit jeho sociální vazby. Inteligentní člověk se

silnou sociální inteligencí se tedy může nakonec
postavit proti svému zjištění, a bude to zároveň
naprosto přirozené. To, co platí ve statistice, tedy
rozhodně nemusí platit pro každého jednotlivce.

Proroci versus paměť
Vzpomínáte si, co jste měli včera k snídani? A před
rokem? A před čtyřiceti lety? Ne, nedělám si
legraci, nebo alespoň ne zas tak moc. Chtěl jsem jen
doložit přirozenou děravost naší paměti. Víte, jedna
z věcí, které mě vždycky fascinovaly na
náboženstvích, bylo jejich trvání na detailech.
Všichni věřící mají vždycky jasno, že když to řekl
Ježíš nebo třeba Mohamed, tak to musí být pravda.
Pozabíjejí se kvůli tomu mezi sebou a klidně kvůli
tomu zabijí vás nebo mě. Za náboženskými texty
bývá přitom neuvěřitelně plytká moudrost
a v mnoha případech se dá celkem účinně

pochybovat, jestli ten či onen prorok vůbec něco
takového řekl.
Klasickou ukázkou je Bible, přesněji evangelia
(mnohé knihy Starého zákona ani nelze brát vážně).
Pokud bych měl věřit současným odhadům,
vznikala mezi lety 70 (Markovo) a 90 n. l. (Janovo).
Podle stejného zdroje zemřel Ježíš v roce 33.
Nejčerstvější evangelium má tedy v nejlepším
případě 37 let skluz! Ou! To myslíte vážně?
Když tedy pominu i to, že každý z apoštolů měl jistě
na události těch tří let svůj vlastní pohled a výklad,
pořád mi připadá nepravděpodobné, že by si lidé za
37 let pamatovali z jakéhokoli učení něco víc než
pár celkem nesouvislých vět. Evangelia tak také
vypadají – Ježíš v nich toho moc nenamluví, sotva
sem a tam pronese větu. Udělat si z nich nějakou
ucelenou představu o tom, co to vlastně učil, je
v podstatě nemožné. Jediný efekt, který
evangelistům neunikl, je, že měl určitě charisma.

Neméně zábavný je vznik Koránu. Mohamed
zemřel roku 632, ale Korán začali jeho stoupenci
dávat dohromady dvacet let po jeho smrti. Paradox
je, že nebyl tak dlouho sepsán, protože Arabové
považovali recitaci zpaměti za cennější než psaný
text. Chalífa Uthmán ibn Affán dal Korán sestavit
opravdu zajímavě. Jeho vyslanci sesbírali zápisy od
různých kmenů, zvláštní komise vybrala ty, které
prohlásila za správné, a ostatní se musely spálit.
Přesto v současnosti existuje celkem pět hlavních
verzí Koránu, jejichž příznivci se mezi sebou vraždí
o sto šest.
Asi nejtragičtější ukázkou náboženského textu je
Avesta – kniha zoroastristů. Ze Zarathuštrova učení
v ní není v podstatě nic, a i to málo, co zbylo, je
natolik apokryfní, že to lze jen špatně vykládat. Jde
asi o čtvrtinu původního textu. I v tomto případě
ale sám Zarathuštra pravděpodobně nic nezapsal,
i když v jeho případě je autorství nějakého psaného

textu pravděpodobnější – na rozdíl od ostatních
proroků totiž psát uměl. Také buddhistický Tipitaka
vznikl až po Buddhově smrti. Opět se opakuje
historie, kdy žáci recitují myšlenky svého mistra.
Ještě horší je to s proroky, kteří žili v nedávné době,
jako Joseph Smith nebo Lafayette Ronald Hubbard.
Nemusíte být géniové, abyste v nich odhalili
schopné podvodníky. Do povídání o konfliktu víry
a paměti ale patří hlavně Joseph Smith jako ukázka
proroka, který si nepamatoval ani svůj vlastní text,
který se mu údajně podařilo přeložit
z „reformované egyptštiny“. Dělal to prý pomocí
věšteckého kamene ukrytého na dně svého
klobouku. Přes své „překladatelské úspěchy“ byl
totiž negramotný a musel „zjevený“ text diktovat
manželce svého souseda, které ale asi brzy došla
trpělivost, a tak mu sebrala prvních 116 stran.
Joseph Smith je ovšem nedokázal přesně „přeložit“
znovu.

Proč nemohou věřící a ateisté žít v míru?
Proč věřící musejí chápat některé běžné odpovědi
ateistů jako osobní útok? Diskutující s nickem
Antitheista si po vcelku nechutném střetnutí
s jiným diskutujícím označujícím se jako Protestant
povzdechl:
„... proč spolu my antitheisté a vy křesťané
nemůžeme žít v míru ??? :( Kdy už se poučíte
a přestanete hanět lidi za jejich názory ???
Kdy přestanete chtít upalovat své
oponenty ??? Vždyť se můžeme všichni
milovat :( - kdy už se vy křesťané naučíte
milovat cizí bytosti i s jejich názory?? :
( Vždyť snad můžete milovat i lidi, se
kterými nesouhlasíte?“
Jsem přesvědčen, že ateisté sklízejí od věřících

nenávist, protože svými názory stojí opravdu vně
jejich světa. Má odpověď zněla:
„Ono to nejde. Křesťané, ale i jiní věřící
považují dogmata své víry za základ své
osobnosti – co je v nich podle nich dobré,
pochází z věrouky. I když tedy třeba opravdu
chtějí ‚nenávidět hřích a milovat hříšníka‘,
nedokáží to. Neumějí si představit svět,
v němž funguje etika a morálka bez
neustálého uplatňování pravidla cukru
a biče, bez posmrtného života, bez pojmu
‚hřích‘, bez modlení, bez Boha. Naše schéma
myšlení je natolik odlišné, že je irituje už
naše prostá existence. Proto se snaží vidět
ateisty jako ‚druhé náboženství‘, a ne jako
odlišnou sféru pohledů na svět. Proto se
pořád ptají, jako kdybychom byli opravdu
jen stoupenci jiného náboženství: V co věří

ateisté? K čemu se modlí ateisté? Kde berou
ateisté morálku? Jak můžete žít bez Boha?
Zkuste na kteroukoli z těch otázek odpovědět
a někde se urazí nějaký věřící. Odpověď
třeba na tu poslední otázku může znít:
‚Stejně jako bez panenky Barbie.‘ Ta odpověď
je pravdivá – jde o něco zbytného,
vytvořeného lidmi, co působí dojmem
osobnosti, ale když na to mluvíte, tak to
neodpovídá a nic to pro vás neudělá.
Každé z těch tvrzení je pro věřícího
neskutečně bolestivé.
Bůh jako něco, s čím si můžete hrát, ale není
to potřeba?
Bůh vytvořený lidmi?
Bůh jako neživá hračka, která ve skutečnosti
žádnou osobnost nemá?
Bůh, který neodpovídá?
Bůh, který nikomu nepomůže?

Já je vlastně částečně chápu, ale nemůžu si
s nimi tuhle hru hrát – nechci.“
Pro úplnost doplňuji i odpovědi na ostatní otázky:
V co věří ateisté?
Ateisté stejně jako jiní lidé věří spoustě věcí. Není to
homogenní skupina. Zvláště starší skupiny jako
třeba komunisté mohou vykazovat jakýsi druh
téměř náboženského chování včetně iracionální
víry. U některých by se dalo říci, že snad věří
v budoucnost. Další mohou být pověrčiví nebo
věřit v konečné vítězství světové revoluce.
U Nových ateistů nehraje víra v jejich pohledu na
svět podstatnou roli. Zatímco nenáboženské formy
víry jako třeba přesvědčení nebo důvěra jsou
v jejich životě stejně důležité jako v životě jiných
lidí, víru náboženského typu „faith“, čili víru bez
důkazů, považují spíše za slabost nebo chybu.

Oddaná náboženská víra není ctnost, ale
slabost.
K čemu se modlí ateisté?
Ateisté se zpravidla nemodlí (ve smyslu modlitby
k někomu/něčemu), pokud nejsou nuceni
okolnostmi modlitbu předstírat. Nevidí v této
činnosti žádný smysl. Činnosti nejpodobnější
modlitbě, které občas někteří ateisté provozují, jsou
meditace a záměrná imaginace.
Modlitba je zbytečná.
Kde berou ateisté morálku?
Překvapivě z podobných zdrojů jako moudřejší
věřící. Zdrojem etiky a morálky jsou pro běžného
člověka spíše jeho rodiče (svým příkladem),
sociální prostředí, literární a filmové příběhy a jeho
rozum (přemýšlení). Naše současná morálka je

naštěstí mnohem vyspělejší než ta, kterou nám dává
Bible.
Bible není potřebná pro zachování současné
etiky a morálky. Současná etika je vyspělejší
než ta biblická.
Není těžké pochopit tu nenávist.

Hloupí fundamentalisté a inteligentní
liberálové
Budu teď poněkud nábožensky i politicky
nekorektní – musím. Chci totiž upozornit na dva
články Filipa Tvrdého a to, co z nich vyplývá, je více
než zřejmé – konzervativci a věřící jsou obecně
hloupější než ateisté a liberálové.
První práci, na niž upozorňuji, uvádí na svém blogu
Massive Error Filip Tvrdý v článku Atheists and
Liberals More Intelligent, Says Atheist, Liberal

Psychologist z roku 2010 a jejím autorem je Satoshi
Kanazawa.
Druhý článek týkající se podobného tématu je
z roku 2013 a jmenuje se Fundamentalism,
Spirituality, and IQ. Je na něm zajímavé především
to, že se dotýká samotného principu
konzervativního myšlení a důvodu, proč jsou lidé
podle něj jaksi přirozeně selektováni na hloupější
konzervativce a věřící na straně jedné
a inteligentnější liberály a ateisty na straně druhé.
Uvádí příklad hádanky používané jako „Cognitive
Reflection Test“: Sada růžence a breviáře stojí
dohromady 110 korun. Růženec stojí o 100 korun
víc než breviář. Kolik korun stojí breviář?
Podstata tohoto chytáku je, že se nám všem
napoprvé pokusí podvědomí vnutit nesprávnou
metodu – odečítání. Instinktivně tedy
předpokládáme, že breviář stojí 10 korun. Teprve

při ověření zjistíte, že to není správný výsledek,
a výpočet upravíte.
Je to proto, že naše podvědomí vytváří rámcové
chápání jako: 100 = moc, růženec > breviář atd.
Pokud jich instinktivní řešení splňuje dostatek, zdá
se být dostatečným.
Pro srovnání si zkuste představit stejný případ, kdy
by růženec a breviář stály dohromady 6 korun
a růženec by byl jen o 2 koruny dražší. Takový
příklad by zmátl málokoho.
Vydám se teď jen maličko jiným směrem než
citované články. Při běžném dotazování máte
celkem vysokou pravděpodobnost, že poměrně
vysoké množství lidí odpoví špatně. Část z nich se
opraví sama a část z nich přijme vaše správné
vysvětlení. Zůstane ale ještě jedna překvapivě
početná skupina, která bude „svůj“ chybný výsledek
nadále hájit.
Teď je správné se ptát: Proč?

Odpověď je mnohem zapeklitější, než by se zdálo.
Rozhodně to není obtížností příkladu, protože náš
mozek vědomě i nevědomě provádí mnohem
složitější operace. Háček je v něčem jiném.
Každý z nás má jistou „odolnost“ vůči přijímání
jiných názorů. Jinými slovy, jakmile nějaký názor
přijmeme za „svůj“, máme tendenci jej hájit, jako
kdyby to byla fyzická součást nás samotných.
U některých lidí je tato hranice nesmírně pevná.
Mnozí z nich jsou pro obranu takového mylného
názoru dokonce schopni zmobilizovat více
duševních sil než pro řešení úkolu samotného.
Z evolučního hlediska to někdy mohlo být
i výhodné, protože vítězství (byť s nesprávným
názorem) mohlo přinést jedinci krátkodobý zisk.
Z dlouhodobého hlediska ale neschopnost opustit
mylný názor mohla být pro společnost fatální
(a také mnohdy byla).

V případě liberálů a ateistů se tedy ve výsledku
inteligenčních testů mnohem více projevila zvýšená
schopnost kontrolovat a revidovat výsledky
vlastních odhadů a úvah, kterou mají naopak věřící,
a zvláště fundamentalisté, případně konzervativci,
velmi nízkou.
Toto celkem depresivní srovnání, z něhož lze
usoudit, že se prostě s fundamentalisty
a konzervativci nelze domluvit, má ale i jedno
dobré poselství. Totiž to, že pokud se člověk
opravdu chce cvičit ve své schopnosti posuzovat
a měnit názory na základě důkazů, tak může.
Být otevřenější a přemýšlivější se prostě dá naučit.
Problém je spíše v tom „chtít“.

Čtyři druhy reinterpretace
Pojem „reinterpretace“ používám častěji než většina
běžných lidí, ale mnohem méně často než
teologové, etnologové a filosofové. Slovem

„reinterpretace“ totiž označujeme několik
myšlenkových činností, které se sobě navzájem
příliš nepodobají.
Prvním typem reinterpretace je ta, která ukazuje, že
sledovaná událost nebo jev měla ve skutečnosti jiné
důsledky, než jsou jí přičítány. V zásadě jde
o opravu chyby, vzniklé klamem zvaným „post hoc
ergo propter hoc“, případně jinými kauzálními
klamy.
Typickým příkladem je právě čtení různých
„znamení“, ale setkáváme se i s jinými iluzemi, které
nejsou zdaleka tak lehce prohlédnutelné. Může to
být třeba představa, že se někdo uzdravil, protože
mu nějaký léčitel pustil žilou. Ve skutečnosti je
celkem pravděpodobné, že tím jeho šanci na přežití
snížil, a on se uzdravil nikoli „díky“, ale „navzdory“
tomu.
Tento typ reinterpretace se bude asi stále častěji
objevovat nejenom při odhalování mýtů lékařských,

ale také těch ekonomických. (Například toho, že
tištění dalších peněz, při snížení zájmu o prodej
výrobků, prospívá ekonomice.)
Druhým typem reinterpretace je změna významu
děje. Zpravidla se to stává, když vidíme děj, jehož
význam nechápeme, protože nám jeho podstatná
část zůstává skrytá.
Pro příklad si představte člověka, který zapaluje
suchou stráň na chráněném území s výskytem
vzácných rostlin. Jednoznačně odsouzeníhodné
jednání – z běžného pohledu.
Je ale možné, že onen člověk je ve skutečnosti
ekolog, který má vypálení stráně za úkol, protože na
ní roste druh, který je charakteristický právě pro
stráně, které byly v minulosti pravidelně
vypalovány. Z člověka, který přírodu ničí, se tedy
naráz stává její ochránce, a tak podobně...
Třetí druh reinterpretace se týká něčeho, o čem
víme, že to funguje, a nevíme jak. Vytváříme tedy

hypotézy (nikoli teorie), které by to mohly vysvětlit.
Sem patří třeba idea éteru – látky, která měla sloužit
k přenosu elektromagnetického záření, či flogistonu
– látky, která měla způsobovat hoření.
Hoření i elektromagnetické záření prokazatelně
existují, jejich výklad pomocí éteru či flogistonu se
ale ukázal jako nedostatečný. Obě hypotézy byly
přitom do jisté míry pro výklad použitelné,
v dobovém kontextu tedy krátkodobě dostačovaly,
a mohly tedy po jistý čas sloužit jako funkční teorie.
S rozvojem chemie a našich znalostí
o elektromagnetickém záření ale musely ustoupit
a principy těchto dějů byly reinterpretovány.
Čtvrtý druh reinterpretace má nesmírně blízko
k racionalizaci ve smyslu zpětného zdánlivě
rozumného výkladu. Tímto druhem reinterpretace
se snaží někteří lidé (typicky toxikomani, ale
i významní myslitelé) předefinovat svůj myšlenkový
model tak, aby byl méně zranitelný.

Kdybych vztáhl takové myšlení na flogiston,
znamenalo by to, že bych po objevu oxidace
ustoupil z představy, že je flogiston hmotný, a přešel
k tvrzení, že je to látka, která oxidaci umožňuje.
Takto bych mohl ustupovat nekonečně až na
úroveň nemyslitelných částic.
Chemie by se ovšem dávno bez flogistonu obešla,
jen by nebylo možné zjistit, že skutečně neexistuje.
Smyslem takové reinterpretace je tedy „záchrana“
pojmu. Není náhodou, že právě tento způsob
reinterpretace je typický pro představu bohů.
Téměř všichni bohové, o nichž se nám zachovaly
zprávy, přecházeli od fyzické formy k různým
únikovým podobám, kdy ve svých sochách jen
bydlí, až se nakonec odhmotňují a stěhují se do
jakési paralelní dimenze. Nakonec je nelze zjistit ani
pozorováním ani rozumem.
Je klasickým omylem si myslet, že když vám někdo
prezentuje ideu, která nápadně připomíná

Saganova neviditelného draka, že vám opravdu
chce lhát. Ve skutečnosti má totiž často jeho jednání
ten důvod, že se před vámi-námi-mnou, a občas
i sebou, snaží zachránit svou oblíbenou ideu. Vždyť
co například dělá Kant? Zachraňuje Boha pro víru!
Něco takového by nemělo vůbec žádný smysl,
kdyby v tu chvíli opravdu myslel kriticky. Není
k ničemu snažit se zachovávat pojem, který ztrácí
význam, protože skutečnost existuje bez ohledu na
pojmy. Za touto snahou se dá vidět jen silný osobní
emotivní vztah k pojmu Bůh a k představě
prospěšnosti víry.
Představte si pro srovnání člověka, který by napsal
obrovský elaborát o nezjistitelnosti flogistonu a pak
by stejně nadšeně pronesl: „Zachránil jsem
flogiston pro chemii!“ Nejen že by to bylo směšné,
bylo by to i totálně pavědecké.
Podobné snahy jsou jasně viditelné i v případě
mnoha jiných pověr a fantasmagorických nauk,

jako je třeba homeopatie, astrologie, orgonit atd.
Charakteristické pro ně je vždycky to, že nikdy
nepochybují o tom, že jejich metoda funguje,
a snaží se jen „napravit“ neudržitelný výklad,
„proč“ funguje.
Skutečný problém je ale samozřejmě v tom, že
fungování takových magických postupů nejen nelze
dokázat, ale v některých případech lze skutečně
doložit i jejich škodlivost.

(k obrázku) Ateista nemusí vůči bohu či ideji boha
cítit nenávist, ale zároveň nemusí být jeho postoj
ani výsledkem lhostejnosti. Ateismus může být
naprosto přirozeným pokračováním vývoje názorů
jednotlivce nebo kultury, které byly původně
teistické, jako v tomto příkladu vývoje představ
o bohu.

Ježíšování
Ježíš byl gay
Přiznávám, že když něco takového prohlásil Elton
John, připadalo mi to jako jedna z jeho
extravagantních hlášek a prostě jsem na to
zapomněl. Později jsem podobné zprávy přehlížel,
ale po čase jeden z mých kamarádů nadnesl úplně
stejnou otázku jako vážný námět hovoru. Absurdně
jsem se tak vlastně stal obhájcem Ježíšovy
heterosexuality, ač podle věřících byl vlastně
asexuální. Šlo mi to dost bídně. Jistá (avšak stále
děravější) znalost Bible mi v tom vůbec
nepomáhala.
V době vlády Říma v Judeji se zjevně Ježíš líbá na
rty s kdekým kromě žen. Ty po něm touží, ale on je
odmítá. Apoštoly ale líbá v jednom kuse, až dojde
na ten nejslavnější polibek celého příběhu. Když
přijdou biřicové zatknout Ježíše do Getsemanské

zahrady, zrazuje ho Jidáš polibkem na ústa. Ježíš mu
nijak nevyčítá, že jej líbá, ale že při tom není
upřímný! To, nad čím by asi současní katolíci
zvraceli, dělá prostě Ježíš často a rád.
Jeho oblíbencem je sv. Jan, nejmladší a asi také
nejhezčí z apoštolů. To všechno se navíc odehrává
v době, kdy je sexuální vztah mezi učitelem
a žákem považován za běžný, přijatelný nebo
dokonce žádoucí. Teď si asi říkáte, co z toho
vyvodím?
Z toho, že byl Ježíš podle popisu s velmi vysokou
pravděpodobností gay, nevyvodím asi nic. Není to
totiž pro mě důležité. Ježíš nebyl nijak dobrý filosof
a o tom, že to byl bůh nebo člověko-bůh, mě nějak
nepřesvědčil. K objasnění toho, proč v něj věří tolik
lidí, by mi ani jistota, že byl gay, nijak nepomohla.
To, co mě na tomhle tématu překvapuje, je, že jsem
si toho nevšiml. Rozumějte – nejen že tuto možnost
přehlíží miliony věřících, ale ani já, který jsem měl

důvody hledat na takových věcech mouchy, jsem se
nad ní vůbec nezamyslel.
Mohl bych usoudit, že je to prostě tím, že já gay
nejsem, a proto jsem prostě nemohl vidět jasné
signály v jeho chování. Při svých námitkách jsem se
ale vlastně utvrzoval v tom, že náznaky Ježíšovy
homosexuality jsou tak zjevné, že mě musela
postihnout nějaká selektivní slepota. Něco jako
když si na výstavě obrazů ze 16. století
nepřipouštíte, že ty nahé ženy na nich jsou tam
prostě proto, že muže opravdu vzrušovaly. Nebo
když v mysli hledám výmluvu pro nějaký opravdu
stupidní názor některého ze svých oblíbených
hrdinů. Jo, Ježíš byl asi opravdu teplouš, antické
bohyně byly kurevsky sexy a géniové umějí být
občas blbí jak štoudev.

Byl Ježíš dobrý člověk a filosof?
Zajímavým prvkem naší společnosti je, že dokonce
i ateisté často přiznávají Ježíšovi zvláštní morální
hodnotu. Tvrdí, že to byl obdivuhodný filosof,
i když ne bůh. Chtěl bych ukázat pár důvodů, proč
s tímto tvrzením nesouhlasím.
Ježíš se choval jako typický zakladatel apokalyptické
sekty. Lidé na to vlastně vůbec nechtějí myslet, ale
ta „dobrá zpráva“, kterou přinášel, byl konec světa
s věčným mučením nevěřících a zmrtvýchvstáním
věřících. Zfanatizoval lidi vyprávěním o blížícím se
konci světa:
Mt 24:34 „Amen, pravím vám, že určitě
nepomine toto pokolení, dokud se toto
všechno nestane.“
Sám sebe prohlásil za jediný způsob spasení:

Jan 14:6–11 „‚Já jsem ta cesta, pravda
a život,‘ odpověděl Ježíš. ‚Nikdo nepřichází
k Otci než skrze mne. Kdybyste mě znali,
znali byste i mého Otce. Od nynějška už ho
znáte a viděli jste ho!‘“
A aby nebylo pochyb, zakázal je:
Mt 12:31 „Proto vám pravím: Každý hřích
i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání
proti Duchu odpuštěno nebude.“
Pokud šlo o víru v něj, tak s rodinnými vazbami se
rozhodně nepáral. Možná bych dokonce řekl, že
stejně jako nedávní fanatičtí kazatelé zneužíval
mezigeneračního konfliktu. S odstupem času proto
zní dost komicky, když církev předstírá, že obhajuje
a chrání rodinu.

Mt 10:35 „Neboť jsem přišel postavit člověka
proti jeho otci, dceru proti její matce
a snachu proti její tchyni.“
O těch, kteří se mu nezamlouvali, se vyjádřil dost
jednoznačně:
Mt 23:33 „Hadi, plemeno zmijí! Jak uniknete
trestu Gehenny?“
Mt 12:34 „Plemeno zmijí, jak můžete mluvit
dobré, když jste zlí? Vždyť ústa mluví
z přebytku srdce.“
Dalším důvodem je Ježíšova etika – jediné, co
opravdu stojí za komentář, je zlaté pravidlo:

L 6:31 „Jak chcete, aby lidé činili vám, stejně
čiňte jim.“
Mt 7:12 „A protož všecko, jakž byste chtěli,
aby vám lidé činili, tak i vy čiňte jim; toť
zajisté jest zákon i proroci.“
Mnohá podobenství jsou už jen jeho rozvedením.
Jenže předchozí citace jsou důkazem, že se jím sám
příliš omezovat nenechával. Navíc v Ježíšově době
bylo zlaté pravidlo součástí mnoha filosofických
učení. Přinejmenším by bylo hodně divné, kdyby
neznal Sokratův výrok:
„Nečiň jiným, co by tě zlobilo, kdyby učinili
tobě.“
I kdybych připustil, že Ježíš neodvozuje tento výrok

od Sokrata, ale z knihy Leviticus, stále to není až
takový zázrak. Ten starozákonní výrok totiž zní:
Lv 19:18 „Nebudeš se mstít synům svého
lidu a nezanevřeš na ně, ale budeš milovat
svého bližního jako sebe sama. Já jsem
Hospodin.“
Pokud si ho přeberete, není vlastně lepší, protože
Sokrates apeluje na cit a rozum, zatímco tady je
zlaté pravidlo formulováno jako příkaz s
výhružným „Já jsem Hospodin“. Sokrates mluví
obecně o „jiných“ čili o ostatních lidech, výrok
z Leviticu ovšem pravidlo omezuje jen na vlastní
kmen. Přidání Boha do zlatého pravidla jej tedy
nijak nevylepšuje, naopak jeho filosofickou
hodnotu značně snižuje.
V Bibli lze sice najít i odkaz na
konsekvencionalistickou morálku (Mt 7:16) nebo

cosi, z čeho by se dala snad odvozovat, ale proti
tehdy rozvinuté epikurejské morálce je to náznak
velmi slabý a rozvedený dále velmi podivně.
Třetí důvod, proč mi nepřipadá jako zvláště
originální myslitel, je jeho kontrakulturnost.
Chvílemi to docela vypadá, jako kdyby byl
stoupencem hnutí hippies:
Mt 6:26–33 „Pohleďte na ptáky na nebi.
Nesejí, nesklízejí ani neshromažďují do
stodol, a váš nebeský Otec je živí. Nejste snad
vy mnohem dražší? Kdo z vás může pečlivým
staráním přidat ke své výšce jediný loket?
Proč si tedy děláte starosti s oblečením?
Pomyslete na polní lilie, jak rostou. Nepracují
ani nepředou, ale říkám vám, že ani
Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako
jedna z nich.
Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu,

která dnes je a zítra bude hozena do pece,
neoblékne snad mnohem spíš vás, vy
malověrní? Nemějte tedy starosti. Neříkejte:
‚Co budeme jíst?‘ nebo ‚Co budeme pít?‘
anebo ‚Co si oblečeme?‘ Všechny tyto věci
totiž vyhledávají pohané, ale váš nebeský
Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte
nejprve Boží království a jeho spravedlnost
a toto vše vám bude přidáno.“
Tohle bych člověku neměl až tolik za zlé, pokud se
týče samotných východisek. Přece jen jeho „svět“
byl Řím, který byl pro něj ovšem zároveň okupační
mocnost. Pokud ale dnes vydáváme kontrakulturní
vzpouru za něco tak moudrého, že na to musel
přijít „boží syn“, měli bychom se nad sebou
zamyslet.
Za prvé opět nejde o nic originálního. Podobný
přístup zvolila v antickém světě už kynická škola,

která byla tehdy poměrně populární. Za druhé je
kontrakulturní hnutí vždycky na kultuře závislé.
Nakonec i Ježíš chodil od domu k domu a žebral
u lidí, kteří žali a shromažďovali zrní do stodol. Ani
ten příslovečný chléb nevyráběl osobně Bůh, ale
zemědělec, který musel zasít a sklidit.
Zkrátka pokud působil Ježíš jako učenec, mohlo to
být buď tím, že kázal jen nevzdělancům, nebo tím,
že říkal něco úplně jiného, než co se nám zachovalo
v evangeliích. Obě možnosti jsou velmi
pravděpodobné – podle vyprávění kázal prostým
lidem a první evangelia byla sepsána přibližně
čtyřicet až šedesát let po jeho smrti.
Pozdějším křesťanům, tak jako těm dnešním, dalo
dost práce zapsané výroky reinterpretovat tak, aby
dávaly dohromady obrázek, který si oni sami přáli.
Problémy s tím mají ale pořád. Přitom v době
sepsání musela být evangelia chápána jako reálná

historie a brzký konec světa jako něco blízkého
a naprosto skutečného.
Mě v celkovém součtu připadá Ježíš, tak jak ho líčí
evangelia, skutečně jako nebezpečný náboženský
fanatik, rozhazující kolem sebe poučky, kterými se
sám neřídil. (Do této kategorie patří i slavný výrok
s druhou tváří.) Jako filosof i morální vzor tím u mě
propadl.

Tři Ježíšové
Moji nábožnější přátelé i oponenti mívají podivné
nutkání mi sdělit, že jsem ignorant, kdykoli se nějak
otřu o jméno Ježíš. Trochu to chápu, protože (ač
ateista) jsem byl také svou kulturou vychován
k celkem neodůvodněné úctě k této postavě.
Překonat své vlastní přesvědčení, zažrané až do
hloubi mozku, že Ježíš byl ideálem lidství, mi dalo
hodně práce. Snad by tedy bylo na místě říci, že
v postavě, kterou křesťané tak uctívají, rozlišuji

celkem tři Ježíše (není to svatá trojice): Ježíše
historického, Ježíše literárního a Ježíše –
simulakrum.
Jak bych vnímal Ježíše historického, nevím, možná
bych ho považoval za zajímavého židovského
filosofa, možná za fanatika nebo šarlatána... To
všechno je možné. Faktem je, že dnes už nelze
odhalit, jakým člověkem vlastně byl. Každý pokus
o destilaci jeho osobnosti ze spisů evangelií naráží
na problém s naší vlastní osobností. Každý věřící si
zkrátka vybere jako to hlavní něco jiného.
Přinejmenším můžeme spíše hádat než věřit, že
dával přednost opravdovosti před povrchností a že
zůstal věrný monoteistické židovské tradici, kterou
se pokusil modifikovat.
Druhou osobností je Ježíš evangelií, tedy ten
literární. Je to osoba v mnoha rysech sympatická,
protože představuje vůdce kontrakulturní vzpoury.
Na druhou stranu už je ale ověšená spoustou

průpovídek převzatých z jiných textů,
kouzelnických výstupů a mravoučných scének,
připomínajících spíše bajky než reálný život.
U mnohých je navíc jejich etický výklad dost
sporný. Obsahuje také hrozby, které se stanou,
pokud na tohoto Ježíše nezačnete věřit. S fyzickým
historickým Ježíšem byste si mohli promluvit,
pokud byste uměli hebrejsky a žili ve správné době,
mohli byste se s ním i pohádat. To s literárním
Ježíšem už nemůžete. Můžete s ním ještě
nesouhlasit, ale vystavujete se tím jistému, i když
pouze literárně popsanému, posmrtnému
nebezpečí.
Literární Ježíš je někde na půl cesty mezi ozvěnou
živého člověka a propagandistickým obrazem.
Dětství a vlastně celý jeho život už jsou
v evangeliích zfalšovány (Lukáš), podobně jako byly
zfalšovány životopisy Hitlera, Stalina, Kim Ir-sena,
Kim Čong-ila, Mao Ce-tunga, Josepha Smithe,

Buddhy či Sun Myung Moona. Jeho nedostatečně
zázračný život byl vyšperkován uměle nalepenými
zázraky.
Literární Ježíš z evangelií jistě není ten samý jako
historický Ježíš. Vlastně všichni musíme vědět, že
jím ani být nemůže. Od jeho smrti do sepsání
prvních evangelií uplynula asi stejná doba jako od
konce 2. světové války do dnešního dne. K tomu si
připočtěte celkem nízkou hranici dožití v římských
koloniích na počátku 1. století, nuzné prostředí,
v němž se křesťanství zprvu šířilo, a nízkou
gramotnost.
Pověst sice přežije dlouho, jenže na to nesmí být
příliš složitá, a i tak v ní pravidelně dochází
k různým posunům významů. Pověst o Ježíšovi ale
složitá byla a rozpory mezi evangelii dokazují, že se
z ní ledacos ztratilo. Musela být notně vylepšena
a zaflikována literárním tmelem, aby vznikl vůbec
nějaký souvislý příběh.

Konečně třetím Ježíšem je ježíšovské simulakrum.
Kdyby se ten pojem už nepoužíval pro něco jiného,
byl by pro něj ideálním výrazem „antikrist“. Je to
bůžek otrokářů, je to ten, který požehnává všechna
středověká království, ten co posvěcuje děla
a bomby, ten k němuž se modlili konkvistadoři, ta
věc, která visela nad oltářem na Tortuze. (Správný
pirát šest dní loupí a vraždí, ale v neděli jde do
kostela!) Je to Ježíš jednající v úplném rozporu
s představou literárního Ježíše.
Ježíšovské simulakrum je obludné, protože je
prázdné – a dá se jím omluvit cokoli od
znásilňování dětí přes upalování obětí, inkvizici,
otrokářství, podporu diktátorů až po žehnání
vrahům. Také se to skutečně děje. Když se podíváte
na celý středověk, uvidíte boháče a chudáky. Boháči
budou na vrcholu zasypáni zlatem a posvěceni
stejně pozlacenou církví ve jménu Ježíše. Co bude
dovoleno tomuhle zlatému golemovi, nebude

dovoleno obyčejnému člověku. Je to stejný podvod
jako stovky let před tím s jinými bohy a stejný jako
v současnosti, když Bůh drží s americkým
prezidentem nebo v trapnější rovině s Markem
Bendou a Dominikem Dukou.
Ježíšovské simulakrum se, na rozdíl od toho
literárního Ježíše, klaní před kopci zlata velmi
ochotně a rozhodně nestaví svou „duchovní moc“
odděleně od moci světské. Tahle beztvará ježíšovská
Empusa je to nejhorší, co křesťanské církve
vyplodily, protože obrací pojmy dobro a zlo úplně
naruby.
Teď by byla správná otázka, proč napadám onu
literární postavu, a nikoli Ježíše – simulakrum. Víte,
problém je v tom, že už samotný biblický Ježíš má
v sobě víc propagandy, než kolik bylo kdy na
olympiádě anabolik. Od 4. století je totiž křesťanství
přímo provázáno s římskou politikou a v podstatě
reflektovalo její požadavky. Teprve pod tímto

vlivem byla sestavena Bible a vybrána „správná“
evangelia, podle nichž představa literárního Ježíše
dodnes vypadá. Toho starého člověčího Ježíše z ní
už neuděláte, ale zato se z něj živí ono ježíšovské
monstrum, které je jinak ze své podstaty
nezranitelné.

Záhada Svaté Předkožky
Ježíš byl velký muž, ať již z hlediska křesťanů nebo
prostě dějepisců, málokdo ale ví, že byl také mužem
mnoha mužství nebo že měl alespoň nejpodivnější
typ pohlaví, jaké si vůbec kdo dokáže či nedokáže
představit.
Jako Žid, protože Ježíš Židem bezesporu byl (pokud
byl), byl samozřejmě také v dětství obřezán. Jenže
tím začíná záhada, jejíž rozluštění je dodnes
zakázáno. V minulosti se totiž vyskytovalo několik
Ježíšových předkožek (až kolem dvaceti) na
různých místech, a někdy i zároveň, a podle

některých tvrzení jsou dvě jeho předkožky stále
uchovávány jako relikvie a jedna je viditelná
s pomocí menšího hvězdářského dalekohledu na
noční obloze.
Jak je to tedy s těmi předkožkami? Nejslavnější
Ježíšovou předkožkou byla ta, kterou údajně
daroval Karlu Velikému anděl, když se prý modlil
u Božího hrobu. Mnohem pravděpodobnější ale je,
že ji dostal jako dar od císařovny Ireny. Po
korunovaci ji Karel Veliký z vděčnosti daroval
papeži Lvovi III. Později byla tato předkožka
ukradena a ještě později se objevuje v italské
Calcatě, kde se opět stala předmětem uctívání. To
vedlo k jistému konfliktu, protože také klášter
v Charroux byl známý tím, že měl v držení jedinou
pravou Ježíšovu předkožku.
Další ze slavných Ježíšových předkožek se
nacházela v Antverpách, kam ji přivezl Balduin I.
Jeruzalémský z Palestiny někdy kolem roku 1100.

V 15. století vzniklo dokonce v Antverpách jakési
„bratrstvo Ježíšovy předkožky“ nazvané „van der
Heiliger Besnidenissen ons liefs Heeren Jhesu Cristi
v onser liever Vrouwen Kercke t‘ Antwerpen“.
Inu, podobně jako v případě třísek ze Svatého
Kříže, kterých je po celém světě tolik a z tolika
různých dřev, že by Ježíš musel být ukřižován na
voru, je i předkožek prostě nějak příliš. Je možné, že
kus látky na obrazech ukřižování skrývá světu
pohlavní orgán, s jakým zatím neměla věda žádnou
zkušenost?
Měl snad Ježíš na jediném penisu několik
předkožek (vzhledem asi jako cibule), dorůstala mu
předkožka pravidelně, nebo snad byl
multipohlavní? Navíc sám Ježíš zacházel se svým
pohlavím dost divně. Například sv. Kateřině
Sienské navlékl na prst svou předkožku jako snubní
prsten (dlouho po svém zmrtvýchvstání). Jeho

pohlaví bylo tedy nejen zázračné, ale
i multifunkční!
Korunu všemu nasadil v 17. století teolog Leo
Allatius, který v traktátu De Praeputio Domini Jesu
Christi Nostri Diatriba (Diskuse o předkožce
našeho Pána Ježíše Krista) prý zcela vážně tvrdil, že
pravá Ježíšova předkožka vstoupila spolu s ním na
nebesa a nyní je vidět jako Saturnův prstenec.
Vzhledem k tomu, že viditelné Saturnovy prstence
mají poloměr sto čtyřiceti tisíc kilometrů, pasoval
tím Ježíše na muže s největším pohlavím ve
sluneční soustavě a pravděpodobně i v celém
vesmíru.
Katolickou církev samozřejmě posměšky na adresu
Ježíšova pohlaví už v 19. století začaly poněkud
otravovat. Vyřešila to tedy s grácií a citem, které
jsou jí vlastní. V roce 1900 vyhlásila, že kdokoli,
kdo něco řekne nebo napíše o Ježíšově předkožce,
bude exkomunikován.

Exkurze do antiky

O ztracených knihách
Chtěl bych vám říci něco o knihách, které si už
nikdy nepřečtete. Zvláště těm, kteří mi chodí pořád
říkat, že křesťanství je základem moderní evropské
civilizace. Jakéhosi „hmotného literárního základu“,
který odpovídal rozsahu knihoven na počátku
moderní doby, dosáhly antické knihovny mezi
sedmým a třetím stoletím před naším letopočtem.
Slavná Alexandrijská knihovna měla v té době
(3. stol. př. n. l.) kolem čtvrt milionu knih. Přitom
knihovny podobného rozsahu, jaké byly
v sedmnáctém a osmnáctém století, vytvořila
antická civilizace během necelých čtyř století.
Novověká evropská civilizace dokázala to samé
mezi koncem patnáctého a koncem osmnáctého
století. Otázka je: Co se dělo mezi tím?

Úroveň vzdělanosti lze pozvednout na dostatečnou
úroveň pro takovýhle skok za necelé století. Pokud
by samozřejmě byla vzdělanost podporována. Jenže
tady máme mezi pátým a patnáctým stoletím
mezeru tisíc let. Ta doba je prostě pro obnovu
kultury nepřirozeně dlouhá. Co z toho vyplývá?
Nejen že nebyla vzdělanost podporována, byla
dokonce potlačována. Také je jasné, co způsobilo
náhlý vzestup a zájem o vzdělání – objev arabských
přepisů antických knih.
Druhý podstatný detail, na který chci upozornit
a který si většina lidí už neuvědomuje, je skutečný
rozměr katastrofy, jíž bylo zničení Alexandrijské
knihovny. Z posledních čtyř požárů můžeme vinit
postupně Caesara (48 př. n. l.), císaře Aureliana
(272 n. l.), patriarchu Theophila (Serapeum
392 n. l.) a Mohamedova přítele chalífu Umara ibn
al-Chattába (642 n. l.), ale to byl skutečně jen stín
bývalé knihovny (přesto z ní načerpala islámská

kultura dostatek podnětů pro svůj první vzestup).
Při posledních dvou vypalováních už ale ztráty
nebylo z čeho nahrazovat.
V té době už mnoho knih mezi lidmi vůbec nebylo,
přes velké úsilí se tedy podařilo nahradit jen část.
Středověk vyrostl na spáleništi knih.
Pokud mi tedy někdo bude tvrdit, že křesťanství je
základem evropské civilizace, tak mohu stejně
oprávněně říci, že v jejích základech je, ne ale jako
tvůrčí prvek. Je tam jako její sebedestruktivní část,
které bychom se měli zbavit.

Původ humanismu
„Mírou všech věcí je člověk – jsoucích, že
jsou, a nejsoucích, že nejsou.”
Znovuobjevením významu slov Prótagora z Abdér
(481 př. n. l – 410 př. n. l.) se zrodil humanismus.
(Ten pojem samotný je ale poměrně mladý, pochází

až ze začátku 19. století.) I další Prótagorův výrok je
nesmírně zajímavý:
„O bozích nemohu vědět, ani že jsou, ani že
nejsou, ani jakou mají podobu. Neboť
mnoho věcí to brání vědět, i nezjevnost
Bohů, i krátký život člověka.“
Těmito slovy začínal jeho spis O bozích a právě za
tuto formulaci byl vypovězen z Athén pro
bezbožnost a jeho spisy spáleny na náměstí. Přitom
z dnešního pohledu je to v podstatě velmi mírné
(ale přesné) vyjádření postoje agnostika.
Mezi těmi dvěma výroky je možná docela příčinný
vztah. Prótagorás žil v době, kdy se antické myšlení
proměňovalo. Ve starších dobách se Řekové velmi
silně obraceli ke svým bohům, aby vyplnili jejich
přání a nerozzlobili je. Antické tragédie jsou plné
hrdinů drcených tresty či rozmary bohů.

S Prótagorem a později také s o něco mladším
filosofem Sokratem začínali lidé dávat přednost
rozumu, osobnímu a obecnému blahu (doslova
prospěchu obce). Skoro by se dalo říci, že se tehdy
řecká společnost začala sekularizovat. Přes dva
tisíce let starý obraz zaniklého světa je o to
působivější, že na počátku současného stavu
civilizace stojí velmi podobná situace a naprosto
stejné myšlenky.
V archaických dobách starověkého Řecka se lidé
ohlíželi mnohem více na rozmary svých bohů nežli
lidí a také v době dominantního katolicismu viděli
lidé za svůj životní smysl klanět se bohu. Sami sebe
viděli, nebo se alespoň snažili vidět z boží
perspektivy:
„Pane, nejsem hoden, abys vešel pod střechu
mou, ale řekni jen slovo a má duše bude
uzdravena.“ (Říká se při přijímání.)

Jakmile ale ztratili poměrně jasnou představu
o svých bozích, museli svůj úhel pohledu změnit asi
stejně jako propuštěný otrok, kterého namísto
rozmarů jeho pána musejí začít zajímat jeho vlastní
přání, musí namísto odpovědnosti za to, co mu bylo
svěřeno, přijmout odpovědnost za svoji roli občana.
Dokud byl otrokem, měl jeho život smysl, který mu
dal jeho pán, tak jako člověk pořizující si nástroj
k nějakému účelu. Ve chvíli, kdy si uvědomí, že se
stal svobodným, musí také začít chápat, že by svůj
život měl především naplnit. Svobodného člověka
určuje totiž to, jaký život prožil. Jenom tím opravdu
je.
Prótagorova homo-mensura je stále aktuální, což je
jistým způsobem absurdní. Těžko si představit, jak
jinak by měl člověk pohlížet na svět než z vlastní
člověčí perspektivy, přesto je tato role mnoha lidem
zatěžko. Pokud totiž nejsou bohové, ale jen my, není

naše odpovědnost menší, ale naopak větší.
V antropocentrickém vesmíru jsme to totiž my, kdo
dává věcem smysl, jsme to my, kdo má
odpovědnost za tento svět, vlastní dům i stát.
Vraťme se teď k otázce v titulu. Jaký je vztah
ateismu a humanismu? Jistě to není totéž, ateista je
prostě jen vnější označení pro člověka, který
neuznává existenci nadpřirozených bytostí zvaných
bohové, humanisté ale nemusí být automaticky
ateisté. Stačí však, aby byl/i v jejich představách
bůh/bohové neteční (deisté, epikurejci) nebo jen
dostatečně neuchopitelný/í, a „lidský“ pohled
dostane před „božským“ přednost.
Pro ateisty není tedy humanismus nijak názorově
závazný, protože vždy nakonec záleží na tom, kam
až se každý člověk ve svém životě „promyslí“, je ale
zároveň velmi přirozené, když ateisté zaujímají
humanistické postoje, dokonce i tehdy, když si to
neuvědomují.

Ukradená světice
Kostely svaté Kateřiny Alexandrijské se nacházejí
v mnoha městech světa. Velkou barokní stavbu
tohoto jména najdete například v Praze a naopak
malý, ale půvabný dřevěný renesanční kostel téhož
jména tvoří dominantu ostravského obvodu
Hrabová.
Svatá Kateřina Alexandrijská byla po mnoho století
oblíbenou katolickou světicí, měla pomáhat
pannám, učencům, studentům a učitelům,
kolářům, námořníkům, tiskařům, ochraňovat
úrodu, pomáhat při migréně a při hledání
utonulých.
Důvodů k vzývání bylo mnoho. Přesto se k ní
současná katolická církev staví odmítavě, zvláště po
Druhém Vatikánském koncilu (ne tak Duše
a hvězdy). Vysvětlení, že jde o smyšlenou osobnost,
je totiž mnohem přípustnější než druhá možnost,
podle které žena, která se stala předlohou

sv. Kateřiny, skutečně žila, jenže posmrtně jaksi
změnila strany.
Srovnám teď vedle sebe několik detailů z legendy
o svaté Kateřině Alexandrijské a její pravděpodobné
historické předlohy Hypatie z Alexandrie.
1. Učitel
Svatou Kateřinu vzdělával učený poustevník.
Hypatii vyučil v umění filosofie její otec, významný
matematik Theón z Alexandrie.
2. Vztah k filosofii
Kateřina byla filosofka – podle legendy přesvědčila
padesát pohanských filosofů. Hypatie byla filosofka
(novoplatonistka), v její škole se vzdělávali i mnozí
křesťané.
3. Odmítnutý nápadník
Kateřina odmítla svého nápadníka, protože se
zasvětila panenství. Hypatie odmítla svého
nápadníka a nikdy se nevdala.

4. Symbol kola
Svatá Kateřina byla zobrazována s rozlámaným
kolem, které mělo být použito při jejím umučení.
Hypatie byla zobrazována s astrolábem (přístrojem
ve tvaru kola), který údajně vynalezla (ve
skutečnosti zdokonalila), ale také s dvoukolým
vozem (římského nebo egyptského typu), který
sama řídila, což bylo na ženu té doby jistě
neobvyklé. Vůz se také objevuje na obrazech její
smrti, protože podle některých tvrzení z něho byla
davem stržena.
A v čem se tyto dvě postavy od sebe naopak liší?
Svatou Kateřinu měl dát umučit císař Maxentius.
Příběh by se tedy odehrál ve zmatených dobách
bojů o římský trůn. Pro legendu je to vhodná volba,
ale proti ní mluví to, že o působnosti nějaké
filosofky Kateřiny v Alexandrii a v této době
nemáme vůbec žádné zprávy.

Hypatii z Alexandrie zavraždil roku 415 rozvášněný
dav křesťanů, podnícený fanatickým biskupem
svatým Cyrilem Alexandrijským, kterého od roku
1883 považuje římskokatolická církev za učitele
církve a jeho svátek slaví 28. června (jeho
předchůdce a strýc Theophilus se postaral
o vypálení Alexandrijské knihovny). Naopak
tehdejší římský prefekt Orestes stál na straně
Hypatie a využíval jejího vlivu, což byl možná
i důvod k její vraždě.
I když existují i jiné pokusy o vysvětlení vzniku
legendy o sv. Kateřině Alexandrijské, nevypadají ve
srovnání s fakty ze života Hypatie právě věrohodně.
Kateřina je prostě úspěšný pokus křesťanů vytlačit
z povědomí lidí skutečnou filosofku-mučednici. Je
také naprosto zřejmé, proč musel být děj historicky
posunut – Orestes i Cyril byli totiž křesťané
a nepůsobilo by právě dobře, kdyby se křesťané,

nebo dokonce světci v legendách mordovali mezi
sebou.
Z příběhu Hypatie / sv. Kateřiny Alexandrijské
bychom si měli brát poučení o tom, jak snadno
dokáže propaganda udělat z pachatele oběť a z oběti
pachatele, i to, že přes tisíc let stará lež zůstává stále
lží, i kdyby kvůli ní byly postaveny tisíce krásných
kostelů.

Daimonion a neviditelné stromy
Zamyšlení nad tím, jestli se člověk může změnit,
a nad několika zajímavými detaily, které s tím
souvisí, začnu odkazem na vizuálně pěkný, a přesto
ne zcela povedený film Zlatý kompas podle knihy
Philipa Pullmana. Vypráví o světě, v němž každého
člověka provází jeho daimon – jakási část duše ve
zvířecí podobě.
Můžete to brát jen jako literární fantazii, ale
v historii opravdu existovaly poměrně mohutné

filosofické směry, které uznávaly, že člověka od
narození do smrti provází zvláštní duch – daimon.
Vlastně jich bylo více než těch ostatních. Je
zajímavé, že i když je třeba řecká filosofie poměrně
dobře známa, a to nejen mezi filosofy, o daimonech
se toho při jejím výkladu moc nevypráví.
Sokratovské a platónské odkazy na jeho daimona,
kterého sám Sokrates často láskyplně nazývá
daimonion (daimonek), se odbývají jednoduchým
odkazem na svědomí. Tím si ovšem moc
nepomáháme. Jednak je těžko vysvětlitelné, co je to
vlastně svědomí. A také máme tohle slovo spojené
spíše s negativními emocemi (výčitkami svědomí)
nebo s varováním před nějakým jednáním, kterého
bychom mohli litovat (to si nevezmu na svědomí).
Navíc bývá daimonovi stejně jako svědomí
připisován hlas, a to obrazně nebo i skutečně.
Pokud ale něco takového může mluvit, můžeme to
chápat tak, že to má i osobnost? Nevím, jestli by se

tak dal daimon „brát“, ale můžeme ho tak vnímat.
Ostatně každý motivační mechanismus může mít
v naší hlavě svůj hlas, a pokud se s naším mozkem
stane něco velmi nepěkného, můžeme je i opravdu
slyšet. Daimon je ale mezi nimi něco opravdu
diametrálně jiného.
Z pohledu dnešního psychologa by byl daimon
vlastně projekcí nás samých, ale nikoli takových,
jací jsme, nýbrž takových, jací bychom chtěli být.
Zvláštní na tom přitom je, že je výsledkem našich
rozhodnutí a naší práce stejně jako cokoli, co
děláme vlastníma rukama (proto může být stejně
dobrý jako špatný).
Tvoří jej názory, které do něj vložíme, principy,
které uznáme jako dobré, ustálená přání, vybrané
životní cíle, knihy, které si vybereme, že je budeme
číst (role literatury ve vývoji chápání dobra je
obecně poměrně podceňována)... zkrátka daimon je

skutečně tím, čím jej nakrmíme, tím z čeho byl
námi stvořen.
Jeden z mých problémů s různými vírami,
armádami a diktaturami je to, že vytvářejí lidem
standardizované daimony. Takové skupiny totiž
lidem zatajují, že podobu svého daimona vytvářejí
právě oni sami. Drží pak jejich daimony na
jednotvárné duchovní stravě.
Pokud má skupina lidí někým předem vybrané
životní cíle i knihy, které smí číst, budou i jejich
daimoni sobě navzájem podobní. Navíc je poměrně
snadné označit jednotné projevy takových
standardizovaných daimonů za nějakou vyšší vůli
ať už Boha, prozřetelnosti nebo třeba dějin. Pak se
z daimonka svědomí může snadno stát skutečný
ničivý démon.
Možná vás teď napadá opačný problém: Proč se
vůbec taková projekce od nás samotných liší? Je
zajímavé, že když si chce člověk třeba vypěstovat

svaly kulturisty, přirozeně chápe, že mu nenarostou
po první návštěvě posilovny, když ale dojde na
snahu změnit svou povahu, má dojem, že stačí,
když se zamyslí a pak se plácne do čela. Nevím
o tom, že by tohle někdy fungovalo.
Uvědomte si, kolik vám je právě teď let. I za deset
nebo dvacet let vyroste ze sazeničky slušný strom.
Všechna naše myšlenková schémata a motivační
mechanismy také rostly mnoho let, jejich kořeny
zasahují hluboko do našeho podvědomí. Jsou to
neviditelné stromy. Nelze je rychle a snadno
deformovat nebo obracet kořeny vzhůru. Ani
bonsai se nedá vypěstovat přes noc.
Člověk přesto určitě dokáže sám sebe změnit
(myslím si to), ale spíše za několik let než za několik
dní či měsíců. Skutečně velké změny pak mohou
trvat celá desetiletí. Myslím, že právě na tom se
tříští veškeré snahy o nápravu zločinců,

o multikulturní společnost i třeba o konverzi od
náboženství k neteistickému pohledu na svět.

Obludárium
Semeniště pověr
Proč ateisté nevěří v Boha, ale kartářkám
ano?
Viděli jste už podobný titulek? Chtěl bych si tedy
položit otázku: Jsou opravdu ateisté pověrčivější
než věřící? Daniel Florien si to nemyslí a v článku
Dělá ateismus lidi pověrčivějšími? vypočítává proč.
Problém je, že jediná studie, která by něco takového
mohla naznačovat, pochází z baptistické Baylorovy
univerzity. Jmenuje se: V co Američané skutečně
věří?
Podle čeho bychom vlastně mohli poznat nebo
měřit pověrčivost? Určitě má pověrčivost nějaké
znaky, mezi které patří víra v magickou moc
náhody a snaha ji ovlivnit. Pověrčivý člověk to dělá:

1.) Používáním magických amuletů, které
od něho mají odvrátit jemu nepříznivé
okolnosti.
2.) Magickými rituály, které nemohou mít
přímý účinek na realitu, ale pověrčivý věří,
že je jimi možné nějak naklonit okolnosti ve
svůj prospěch a že stejnou možnost mají
i ostatní lidé. Sem patří pomocné modlitby
i prokletí a uřknutí.
3.) Věštěním budoucnosti s pomocí náhody
nebo nesprávného použití logiky, jako je
například numerologie, astrologie, tarotové
karty atd.
Pokud jde o používání magických amuletů, je jejich
používání určitě nejrozšířenější v kmenových

společnostech. Hned za nimi je ale jistě katolická
a pravoslavná církev. Téměř všichni katolíci nosí
křížky, což je v jejich podání mocný apotropaický
amulet. Náš pan kardinál Dominik Duka si
dokonce nechal jeho magický účinek zesílit
namletými lidskými kostmi.
Kromě toho uctívají také kousky mrtvol a staré
obrazy, které podle jejich interpretace mohou
chránit některá místa či lidi. Krásný příklad
katolické pověrčivosti najdeme v příloze k žádosti
o obnovu mariánského sloupu na Staroměstském
náměstí nazvané Fakta o historii a obnově
mariánského sloupu v Praze na Staroměstském
náměstí a obnově dalších mariánských sloupů:
„Dole v dutině soklu mariánského sloupu byl
ale uložen deskový gotický obraz Panny
Marie Rynecké asi z r. 1410. U tohoto obrazu
se Pražané modlili v době švédského

obléhání. Obraz nosil zavěšený na prsou
pražský primátor Turek, který se osobně
účastnil bojů na nejohroženějších místech.“
Pokud bych šel do ještě dřívější doby, kdy měla
církev mnohem větší moc, zjistili byste, že celá
společnost byla úplně sešněrována magickým
chováním vyplývajícím z pověr. Půlení jablek, lití
olova nebo házení střevícem je dnes jen zábavnou
kratochvílí, ještě v 18. a 19. století se ale takové věci
braly smrtelně vážně.
Ani dnes si ale římskokatolická a pravoslavná
církev nezadají v magickém chování, ukazujícím na
hluboce zakořeněnou pověrčivost. Klasickými
ukázkami tohoto jednání je jejich žehnání
automobilům, letadlům, zbraním a raketám.
A konečně předpovídání budoucnosti. Většina
křesťanských církví se shoduje v jednom – bude
konec světa. Nikdo, snad ani staří Mayové,

nevyprodukoval tolik dat konců světa jako právě
křesťané. Pokud vím, tak zvláště tomu poslednímu
se ateisté celkem hlasitě smáli a svolávali na ono
datum velkou party.
Pravda, poslední dobou jsou ve vyhlašování konců
světa asi nejlepší evangelikálové, ale „dobří“ jsou
i presbyteriáni jako například Harold Camping,
který předpověděl konec světa na 21. květen 2011.
Katolická církev by samozřejmě chtěla vytvořit
dojem, že se jí tyto ohlášky nijak netýkají, ale je to
v rozporu s realitou. V průběhu celé historie v ní
vznikl nespočet chiliastických myšlenek a hnutí.
Učení o konci světa ke křesťanství prostě patří a jen
těžko se mu lze vyhnout. Po většinu její existence
v ní také převládal názor, že celý svět jako boží
výtvor obsahuje nějaký plán, z něhož lze odhadovat
boží záměry. Astrologie evropského středověku
byla astrologií ryze křesťanskou, nikoli pohanskou.

Vždyť se na astrology obraceli i církví pomazaní
králové (včetně Karla IV!) a církevní hodnostáři.
Konečně bych na závěr měl zmínit také konspirační
teorie. Není ani moc překvapivé, že mezi jejich
příznivci opět nepřevažují ateisté. Oni totiž
nepřevažují ani mezi jejich tvůrci. Naopak většina
konspiračních teorií je výtvorem věřících. Pověst
o židovském spiknutí, které musel čelit
i T. G. Masaryk ve známém sporu a která si později
vybrala tolik obětí, je rozhodně dílem křesťanstva.
Svou roli ale tehdy sehrála i ruská carská tajná
policie Ochranka vytvořením literárního kompilátu
Protokoly sionských mudrců. Ten je dodnes
oblíbeným čtivem mezi křesťanskými extremisty
i v hnutí Hammas.
Známou konspirační teorii o Novém světovém řádu
vytvořil televizní magnát a fanatický evangelikál Pat
Robertson, který je také znám svým prohlášením,

že Haiťané podepsali za vlády Francouzů smlouvu
s ďáblem.
Popírání přistání lidí na Měsíci se objevilo ve druhé
polovině sedmdesátých let v hnutí Hare Kršna,
jehož zakladatel A. C. Bhaktivédánta Svámí
Prabhupáda zcela vážně tvrdil, že je Měsíc od Země
dále než Slunce, a proto méně svítí. O skutečně
masové rozšíření tohoto bludu se zhruba ve stejné
době postaral spisovatel William Charles Kaysing se
svou knihou We Never Went to the Moon: America’s
Thirty Billion Dollar Swindle (1976) a ještě o něco
později ji i mimo USA zpropagoval Peter Hyams
filmem Kozoroh 1. Pokud pochybujete o Hyamsově
vztahu k náboženství, pusťte si jiný jeho film Konec
světa.
Nakonec i ona pověra o černých kočkách nosících
smůlu je vlastně původně křesťanská konspirační
teorie. Papež Řehoř IX. je totiž v bule Vox in Rama
roku 1233 (ale možná až 1234) prohlásil za vtělení

Satana, což vedlo k úplnému masakru černých
koček po celé Evropě.
Není otázka, jestli ateisté více věří pověrám než
křesťané, lidé prostě pověrčiví jsou a musejí
s pověrčivostí (i svou vlastní) neustále bojovat. Víra
v Boha však není řešením problému, je jeho
součástí.

Pastýř a stádo
Přirovnání, které mě nepřestává překvapovat svou
doslovností, používají často křesťané: pastýř a ovce.
Jistě, používají se spíše zdrobněliny – ovečky –
podstata je ale stejná. Pastýř bývá vnímán jako
někdo, kdo se stará o stádo – vyhání ho na pastvu,
dává mu v zimě seno, chrání jej před vlky. Obecná
představa o pastýři je tedy vysloveně kladná. Jenže
pastýř neopečovává stádo jen tak pro nic za nic.
Ovce dojí, a kdykoli jim dost naroste vlna, pořádně
je oholí. Občas také některou zařízne a sní, sám se

pak obléká do její kůže. Z pohledu biologie je
pastýř velmi sofistikovaný dravec nebo ještě spíše
stádní parazit. Pokud bychom vnímali celé stádo
jako jediný organismus, bylo by to všechno ještě
zajímavější.
Z přírody známe množství parazitů, kteří upravují
chování svého hostitele tak, aby bylo výhodné pro
ně samotné. Znakem mnohých je to, že snižují jeho
inteligenci a stimulují produkci látek, které by
živočich běžně produkoval v mnohem nižším
množství.
Pastýř opravdu snižuje inteligenci stáda i jeho
samostatnost. Víme, že domácí ovce jsou ve
srovnání se svými divokými příbuznými k uzoufání
hloupé. U inteligentnějších ovcí se totiž projevuje
individualita, což není něco, co by chtěl zrovna
pastýř ve stádě podporovat.
Vůdčí schopnosti ovcí a beranů bývají tedy rychle
potlačeny jejich kuchyňskou úpravou. I tady se

vnucuje jedna až příliš přímočará asociace – většina
skopového se peče nad ohněm. Domácí ovce také
produkují mnohem více mléka a vlny, než je tomu
u divokých druhů – musejí přece přinášet zisk!
Pastýři si své ovce značí zvonci a značkami, aby
zažehnali případné spory mezi sebou, a opravdu,
zatímco si berani z jednotlivých stád dávají berany
berany duc, pastevci se spolu většinou neperou.
Vypadá to tak, že pastýř získává všechno a ovce nic.
Získává vlastně něco stádo od pastýře? Jistě, iluzi
bezpečí, jenže právě jen iluzi. Pokud se pastýř
rozhodne prodat celé stádo na maso a příští rok se
věnovat třeba včelaření, žádná ovce mu v tom
nezabrání.

Bůh a autorská práva
Pokud je Bible nejvydávanější kniha na světě a jde
o slovo Boží, měly by církve odvádět z jejího vydání
autorský poplatek organizacím chránícím autorská

práva. Vzhledem k tomu, že to nikdy nedělaly, měly
by tyto poplatky splatit hned s příslušným penále.
Tyto peníze budou následně uloženy na účet, kde
budou čekat, až si je Bůh vyzvedne. Pokud by se
chtěly křesťanské církve této povinnosti vyhnout,
musely by požádat o prohlášení Boha za mrtvého,
což by neměl být takový problém, protože je
nezvěstný už tak dlouho, že by to měla uznat
jakákoli porota. Problém je, že by musely dokázat,
že Bůh zemřel nejméně před sedmdesáti lety, aby
byla dodržena platnost autorského zákona.
Nic se na tom nemění ani v případě, že by byl
pouze spoluautorem, jeho práva by ani tak neměla
být dotčena. Druhou možností, jak se zbavit
povinnosti platit, může být tedy pro církve jen
důkaz, že se sepsáním knihy neměl nic společného.

Proč lidé, klanící se sochám mrtvoly,
zakazují Mexičanům uctívat ženskou
kostru?
Všechna náboženství jsou jistým způsobem bizarní,
některé kulty to ale dokázaly dotáhnout ještě dál.
Kult Santa Muerte, tedy doslova kult svaté Smrti je
oblíbený v Mexiku, stejně jako pár dalších bizarních
neoficiálních katolických světců.
Svatá Smrtka vypadá přesně tak, jak ji můžete vidět
na tarotových kartách – je to kostra s apartní kosou,
oblečená v dlouhých ženských šatech, takže si ji
můžete z dálky splést s panenkou Marií. Tahle
podivná světice má být ochránkyní homosexuálů,
bisexuálů, transvestitů, transsexuálů, lásky,
prostitutek, drogových dealerů, policistů, taxikářů,
karbaníků a barmanů.
Nedávno se ale její uctívači dozvěděli, že to není ta
správná katolická světice a že její uctívání je proti
dobrým katolickým tradicím. U nevěřících tím

Vatikán vyvolal lehké pobavení, protože zde církev
klanící se soše mrtvoly umučeného muže kritizuje
kult, klanící se ženské kostře.
Je tu ale ještě cosi, co bych nerad přešel. Je možné,
že jsou Mexičané ve výrazu své víry naopak vůbec
nejblíže k její podstatě.
Francouzský filosof Michel Onfray označil
v Ateistickém manifestu trojici nejrozšířenějších
monoteistických náboženství za kulty smrti. Měl
k tomu vážný důvod – podle něj jsou skutečnou
antitezí života. A na jeho pohledu něco je.
Když se podíváte na různé filosofické a náboženské
světonázory, uvidíte, že mívají cosi jako těžiště.
Nějaké části lidského života prostě dávají přednost,
považují ji za důležitější než ostatní. Zpravidla to
bývá dospělost (jako vrchol schopností) nebo stáří
(pro předpokládanou moudrost). Teprve v naší
kultuře začalo být také vysoce ceněné dětství. Jenže
křesťanství a islám vlastně vůbec nemají své těžiště

v tomto životě. Za nejdůležitější část života považují
posmrtný život (judaismus tomu dal jen základ).
Proti němu je skutečný život pouhá zkouška.
Posmrtný život má přitom proti tomu současnému
jistá nesympatická specifika. Samozřejmě ještě
nikdo nikdy nedokázal, že posmrtný život vůbec
existuje, a máme opravdu hodně důvodů si myslet,
že nic takového není, ale jsou tu i další zvláštnosti.
Člověk v různých etapách života bývá ceněn kvůli
tomu, co dokáže přinášet ostatním. Dítě se učí, aby
jednou své znalosti využilo, dospělý jedná a staří
radí. Ve všech případech předpokládáme (často
mylně), že tím nějak přispívají k obecnému blahu.
Nic takového ale posmrtný život nemá, a to
dokonce ani v konkrétních popisech. Posmrtný
život, ať existuje, nebo ne, je ta nejneužitečnější
etapa života, kterou si lze vůbec představit.
Z této perspektivy se asi věřící na svého Boha a jeho
sliby nikdy nedívají, ale měli by. Všechno, co jim

totiž slíbil, je čeká až po smrti, takže jediné, na co se
opravdu ve své víře mohou spolehnout, je smrt.
Není nakonec klanění se svaté Smrtce to
nejupřímnější vyznání víry? Vždyť se přece všichni
křesťané nakonec klaní smrti.
Ještě dále ve svém komentáři zašel J. A. Polák, který
vysvětluje polaritu Ježíš – Santa Muerte následovně:
„Podstatné je, že v tomto smyslu kult Santa
Muerte NENÍ kultem smrti, protože jeho
těžištěm není posmrtný život, ale naopak
život velice vezdejší. Věřící prosí Nejsvětější
Smrt o zlepšení kvality života a o smrt bez
utrpení, takže o to, oč patrně stojíš i ty.
Vzniká tak jakýsi dualismus – Kristus má na
starosti záležitosti spojené s posmrtným
životem, Santa Muerte s tímto, a dobře se tak
pro Mexičany doplňují. A to je samozřejmě
to, co se oficiální církvi nezamlouvá.“

Faktem je, že se věřící obracejí ke Kristu nebo
Jahvemu jako k bohu/ům smrti a posmrtného
života, zatímco světci jsou prošeni o věci denní,
běžné v tomto životě. Ježíš je vlastně opravdu
personifikací samotného okamžiku smrti – smrtí
v pravém smyslu – protože skrze něj přichází duše
k Bohu Otci. Ani tato polarita ale nemění nic na
tom, že zde, v tomto pozemském životě věřících,
vládne smrt.

Boží syn se jmenuje John Frum
Syn boží má bílou tvář, je vysoký asi jako já a žije
v Jižní Americe. Jeho jméno je John Frum. Že vám
to připadá jako něco z Červeného Trpaslíka? Mně
také, jenže pro obyvatele ostrova Tana v souostroví
Vanuatu je to „pravda“. Pravidelně vykonávají
obřady, které až příliš okatě připomínají nástup

vojenské jednotky, v očekávání, že se John Frum
jednoho dne vrátí.
Kult Johna Fruma je jedním z projevů cargo kultů
rozšířených na ostrůvcích v Tichém oceánu hlavně
v době 2. světové války. Domorodí obyvatelé viděli
bílé lidi, jak vykládají z lodí a létajících strojů
náklad (cargo) obsahující zázračné předměty, ale
nikdy je neviděli takové věci vyrábět.
Dospěli tedy k názoru, že bílí lidé dostávají tyto věci
od svých bohů, protože správně vykonávají rituály
(nástupy jednotek). Pokud budou takové rituály
dělat také, bohové jim také sešlou vytoužené cargo.
Několikrát se jim to téměř podařilo, když vystavěli
tak věrné kopie letišť, že na nich málem začala
přistávat letadla.
Co na tom, že bambusové „pušky“ nestřílejí,
sluchátka z kokosových ořechů připojená
provázkem k improvizované bedně nepředají
žádnou zprávu a letadla z rákosí určitě nikdy

nepoletí. Frumovi věřící si budou dál psát na holou
hruď písmena USA a čekat na jeho návrat. Až jim
přiveze vytoužené cargo, bude všechno konečně
tak, jak má být – běloši zčernají a černoši zbělají.
Cargo kulty jsou už poměrně starou
a stabilizovanou kulturní záležitostí. Kdyby se
vyskytovaly v našem kulturním okruhu, měly by už
status oficiálních náboženství. Zajímavé na tom je,
že jsme jejich vznik mohli sledovat vlastně
„v přímém přenosu“, přesto je víra členů těchto
skupin stejně silná jako víra muslimů či křesťanů.
Jsme ale ochotni a schopni ji tak vnímat? Dnešní
věřící v zemích, které se považují za civilizované, se
dokáží takové víře jistě jenom smát, jenže co by se
stalo, kdyby se křesťané setkali s Frumovými
stoupenci zase až třeba za 300 let? Pravděpodobně
by je chápali stejně jako jiná náboženství,
a vzhledem k tomu, že součástí Frumova kultu je

také rudě natřený kříž a slib, že se vrátí, možná by
v něm nakonec nalezli Ježíše.
Právo věřit v Johna Fruma je zcela stejně
zdůvodnitelné, a tedy i legitimní jako právo věřit
v Ježíše, Ganéšu či Josepha Smithe. Až vám tedy
příště některý věřící řekne, že by byl rád, abyste
v sobě nalezli Boha, můžete mu odpovědět, že je to
stejně pravděpodobné, jako že on v sobě najde
Johna Fruma.

Jsou křesťané otroci vesmírných
vetřelců?
Křesťané milují pojmy „vykoupení“ a „spása“. Pro
člověka, který neposlouchá křesťanská kázání každý
den, je to až otravné. Od čeho to chtějí vykoupit
a před čím se chtějí spasit?
Oblíbená smyčka říká, že Bůh prostřednictvím
Krista (jímž je on sám) nabídl lidem spásu před
hrozbou, kterou sám stvořil, když „přijmou účast“

na jeho utrpení, kterému ho (se) sám vystavil.
Hloubat nad tím můžete z libovolné strany, smysl to
nedává z žádné. Zajímavější ale je, jak vnímají ony
pojmy „vykoupení“ a „spása“ sami křesťané.
Vykoupení se vztahuje ke starověké představě
otroků a jejich propuštění tím, že za ně byl zaplacen
určitý finanční obnos. Člověk upadl do otroctví
většinou jako zajatec, z trestu nebo z důvodu dluhů.
Všichni křesťané se opravdu cítí být provinilými
z důvodu prvotního hříchu.
Trestem za něj je nejen nelehká lidská existence na
Zemi, ale také stárnutí a smrt. Spasen může člověk
být tím, že se podřídí boží vůli. V podstatě jde o slib
poslušnosti. Vykoupení pak představuje pobyt
mimo Zemi, případně na vyvražděné, obnovené
Zemi a nesmrtelnost.Ohlášení božího příchodu je
vlastně demoralizace nepřítele a příprava na invazi
pomocí armády hmyzáků a geneticky
manipulovaných plamenometných komoňů.

Zjevení Janovo 9:1 až 19 „Zatroubil pátý
anděl. A viděl jsem, jak hvězdě, která spadla
z nebe na zem, byl dán klíč od jícnu propasti;
otevřela jícen propasti a vyvalil se dým jako
z obrovské pece, a tím dýmem se zatmělo
slunce i všechno ovzduší. Z dýmu se vyrojily
kobylky na zem; byla jim dána moc, jakou
mají pozemští škorpióni. Dostaly rozkaz
neškodit trávě na zemi ani žádné zeleni ani
stromoví, jenom lidem, kteří nejsou označeni
Boží pečetí na čele. Ale nebyla jim dána moc,
aby lidi zabíjely, nýbrž aby je po pět měsíců
trýznily; byla to trýzeň, jako když škorpión
bodne člověka.
V ty dny budou lidé hledat smrt, ale
nenajdou ji, budou si přát zemřít, ale smrt se
jim vyhne. Ty kobylky vypadaly jako
vyzbrojená válečná jízda; na hlavách měly
něco jako zlaté věnce, tvář měly jako lidé,

hřívu jako vlasy žen, ale zuby měly jako lvi.
Měly jakoby železné pancíře a jejich křídla
hřmotila, jako když množství spřežení se řítí
do boje. A měly ocasy jako škorpióni a v nich
žihadla, aby jimi trýznily lidi po pět měsíců.
Nad sebou měly krále, anděla propasti,
hebrejským jménem Abaddon – to znamená
Hubitel. První ‚běda‘ pominulo, a hle, už jsou
tu dvě další!
Zatroubil šestý anděl. Uslyšel jsem jakýsi hlas
od čtyř rohů zlatého oltáře, který je před
Bohem. Ten hlas nařídil šestému andělu,
držícímu polnici: ‚Rozvaž ty čtyři anděly,
spoutané při veliké řece Eufratu!‘ Tu byli
rozvázáni ti čtyři andělé, připravení na
hodinu, den, měsíc a rok, kdy mají pobít
třetinu lidí. A jejich jízdních oddílů bylo dvě
stě miliónů – slyšel jsem jejich počet. A ve
vidění jsem spatřil koně a na nich jezdce:

pancíře měli ohnivé, rudě zářící a žhnoucí
sírou; hlavy koňů byly jako hlavy lvů
a z jejich tlam šel oheň, dým a síra. Touto
trojí pohromou – ohněm, dýmem a sírou ze
svých tlam – usmrtili třetinu lidí. Vražedná
moc těch koňů je v jejich tlamách a v jejich
ocasech; jejich ocasy jsou jako hadi a hlavy
těch hadů přinášejí zhoubu.“
Následuje masakr za použití biologických,
chemických a klimatických zbraní.
Zjevení Janovo 16:1–21 „A slyšel jsem mocný
hlas ze svatyně, jak praví sedmi andělům:
‚Jděte a vylejte těch sedm nádob Božího
hněvu na zem!‘ První anděl šel a vylil svou
nádobu na zem: a zlé, zhoubné vředy padly
na lidi označené znamením dravé šelmy
a klekající před jejím obrazem.

Druhý vylil svou nádobu na moře: a změnilo
se v krev jako krev zabitého a všechno živé
v moři zahynulo.
Třetí vylil svou nádobu na řeky a prameny
vod: a změnily se v krev. Tu jsem slyšel, jak
praví anděl, který má moc nad vodami:
‚Spravedlivý jsi, Bože, svatý, který jsi a kterýs
byl, že jsi vynesl tento rozsudek: těm, kdo
prolili krev svatých a proroků, dal jsi pít krev;
stalo se jim po zásluze!‘ A od oltáře jsem
slyšel hlas: ‚Ano, Pane Bože všemohoucí,
pravé a spravedlivé jsou tvé soudy.‘
Čtvrtý anděl vylil svou nádobu na slunce:
a byla mu dána moc spalovat lidi svou
výhní. Lidé hynuli nesmírným žárem
a proklínali Boha, který má moc nad
takovými pohromami; ale neobrátili se, aby
mu vzdali čest.

Pátý anděl vylil svou nádobu na trůn šelmy:
a v jejím království nastala tma, lidé se
bolestí hryzali do rtů a trýzněni vředy
rouhali se nebeskému Bohu, ale neodvrátili
se od svých činů.
Šestý anděl vylil svou nádobu na velikou
řeku Eufrat: a její voda vyschla, aby byla
připravena cesta králům od východu slunce.
A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst
lživého proroka vystoupili tři nečistí duchové,
podobní ropuchám.
Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná
znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je
shromáždili k boji v rozhodující den
všemohoucího Boha. ‚Hle, přicházím
nečekaně jako zloděj! Blaze tomu, kdo bdí
a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo
vidět jeho nahotu!‘ Shromáždili ty krále na
místo zvané hebrejsky Harmagedon.

Sedmý anděl vylil svou nádobu do ovzduší
a z chrámu od trůnu zazněl mocný hlas:
‚Stalo se!‘ A rozpoutaly se blesky, hřmění
a burácení, a nastalo hrozné zemětřesení,
jaké nebylo, co je člověk na zemi; tak silné
bylo to zemětřesení. A to veliké město se
roztrhlo na tři části a města národů se
zřítila.
Bůh se rozpomenul na veliký Babylón a dal
mu pít z poháru vína svého trestajícího
hněvu. Všechny ostrovy zmizely, po horách
nezůstalo stopy, na lidi padaly z nebe kroupy
těžké jako cent; a lidé proklínali Boha za
pohromu krupobití, protože ta pohroma byla
strašná.“
Po takto provedeném převratu bude Bůh vládnout
tisíc let v zastoupení, načež zlikviduje vůdce odporu
pravděpodobně atomovými zbraněmi.

Zjevení Janovo 20:7–9 „Až skončí těch tisíc
let, bude satan ještě nakrátko propuštěn.
Vyjde z propasti a zmobilizuje všechen svůj
lid, početný jako mořský písek. Viděl jsem, že
se dali na pochod a obklíčili ležení věřících
i město, které Bůh miluje. Tu však s nebe
spadl oheň a sežehl je.“
A tady dostává biblické líčení podobu sci-fi, zvláště
když vyvrcholením konce světa má být přílet
Nebeského Jeruzaléma – kosmické lodi nemálo
připomínající borgskou krychli.
Zjevení Janovo 21:10–17 „Ve vytržení ducha
mě vyvedl na velikou a vysokou horu
a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak
sestupuje z nebe od Boha, zářící Boží slávou;
jeho jas jako nejdražší drahokam a jako

průzračný křišťál. Město mělo mohutné
a vysoké hradby, dvanáct bran střežených
dvanácti anděly a na branách napsaná
jména dvanácti pokolení synů Izraele. Tři
brány byly na východ, tři brány na sever, tři
brány na jih a tři brány na západ. A hradby
města byly postaveny na dvanácti základních
kamenech a na nich bylo dvanáct jmen
dvanácti apoštolů Beránkových. Ten, který se
mnou mluvil, měl zlatou míru, aby změřil
město i jeho brány a hradby. Město je
vystaveno do čtverce: jeho délka je stejná
jako šířka. Změřil to město, a bylo to dvanáct
tisíc měr. Jeho délka, šířka i výška jsou stejné.
Změřil i hradbu, a bylo to sto čtyřicet čtyři
loket lidskou mírou, kterou použil anděl.“
V této spojitosti zní i další sliby dosti děsivě. Slib
boží blízkosti i rozměry krychle (asi 6 kilometrů

každá strana) uváděné v Bibli, doplněné líčením
pohrom na konci světa přímo evokují představu
invaze, kterou přežijí jen zrádci lidské rasy.
Tahle sci-fi verze závěru Bible má ale cosi do sebe.
Když si ji představíme jako film, bude nám
naprosto jasné, kterou stranu budeme vnímat jako
tu špatnou a nakolik budeme slibu nesmrtelnosti
věřit.
Proč bychom ale měli mít jiná měřítka pro příběh,
v němž je hlavním aktérem Bůh, a pro příběh,
v němž jsou aktéry třeba Borgové? Protože je
křesťanský Bůh dobrý? Ne, biblický Bůh nevypadá
jako někdo, kdo stvořil svět, nevypadá ani jako
těžce vyargumentovaný Bůh středověkých teologů.
Naopak vypadá přesně jako příslušník cizí
mocnosti, která chystá invazi.
Po tomhle už musí být každému jasné, že není čas
na smlouvání. Je nejvyšší čas chránit Zemi před tím
šmejdem z vesmíru!

Samozřejmě že je tento Bůh literární postavou,
jenže ani neustále opakované tvrzení, že je dobrý,
nemůže zakrýt fakt, že je dobrý asi jako Cthulhu.
Když se teď obloukem vrátím na začátek ke
starověké představě vykoupení otroka, měl bych
také říci, co otroka podle starověkých myslitelů dělá
otrokem. Podle Aristotela jde o to, že svobodný
člověk musí umět poslouchat i rozkazovat a také
poznat, kdy dělat to nebo ono. Ten, kdo se jen
podřizuje cizí vůli, čeká na vykoupení marně.
„Kdo dává bezpečnosti přednost před
svobodou, je právem otrok.“
I když tedy nakonec žádná pozlacená borgská
krychle nepřiletí, zůstanou lidé, kteří se jen podřídí
náboženskému systému, stále duchem otroky.

O etice
Nejvyšší čas na diskusi o etice
V USA začal ateistický odboj jako odpor proti
pronikání náboženství na půdu vědy. Bitva
s kreacionismem, i tím, který se převléká za
vědeckou teorii, je jistě chvályhodná, jenže u nás
a možná ani jinde na světě rozhodně není
nejdůležitější částí této myšlenkové války.
Není nijak překvapivé, že je Richard Dawkins
nejhlasitějším z Nových ateistů, jenže my jsme
Evropané a u nás měla vzpoura proti církvím
mnohem silnější motivaci v oboru etiky a morálky.
Od poloviny sedmdesátých let minulého století
totiž sílila snaha církevních potentátů ukazovat
náboženství jako jediný zdroj morálky. Možná už
tehdy začínali chápat, že pokud církve ztratí i tuto
doménu, stane se jejich učení jen sbírkou pověr.

Církve vždy vystupovaly jako garanti dobra, ale
přinejmenším po několik posledních staletí jimi
nebyly. Jenže teprve ve dvacátém století začal být
svět natolik propojený, že si lidé této nesrovnalosti
už nedokázali nevšimnout.
Přesto musely církve zradit své předstírané etické
poslání ještě mnohem výrazněji, a také se to stalo.
Lidem ze všech těch zločinů utkvěly v paměti
hlavně případy znásilnění dětí, při nichž se církevní
zástupci vrcholné katolické hierarchie postavili na
stranu pachatelů, případ Pussy Riot, v němž hrál
nemalou roli patriarcha pravoslavné církve Kirill,
a samozřejmě násilnosti provokované kázáními
islámských imámů.
To všechno muselo vést k nutnému důsledku –
ztráty církevní autority v oboru morálky. Ostatně,
jak lze věřit, že víra zlepšuje svět, když nedokáže
napravit ani ty, kdo se jí zabývají nejvíce.

I u nás se církve (a z nich zvláště ta
římskokatolická) pokusily po pádu reálného
socialismu stát morálními autoritami a rovněž
dokázaly samy sebe zdiskreditovat. Zvláště udatně
v tomto sebezničujícím procesu vystupoval
Dominik Duka, ať už svými amorálními
prohlášeními nebo svou angažovaností v ostudném
procesu „církevních restitucí“.
Jako ateisté bychom si měli přiznat, že hlavním
důvodem výrazného poklesu počtu věřících
hlásících se ke konkrétním církvím není náhlé
ateistické prozření, ale ztráta morálního kreditu
církví.
Současný stav ale není ani pro nás nijak příznivý.
Společnost bude morální garanty samozřejmě
hledat, protože je potřebuje, a pokud je nenajde
uvnitř, bude je hledat jinde. Hrozí tak, že staré
církve budou prostě jen nahrazeny novými, protože
za oněch dvacet tři let od sametové revoluce z médií

v podstatě zmizely veškeré stopy sekulární etiky
a morálky. I v současnosti stále pokračují snahy
nám církevní morálku vnutit, především
prostřednictvím státních médií. Pokud nebudeme
jednat rychle, můžeme tuto krátkodobou výhodu
ztratit a důsledky se pak naopak obrátí proti nám.
My jako ateisté zatím máme jistou výhodu v tom, že
víme, že náboženská morálka se už do dnešní doby
nehodí a také že etika je disciplínou filosofie, tedy
oboru odlišného od náboženství. Známe filosofické
systémy, které se zabývají morálkou, i její evoluční
základy.
Víme, že se lidé od svého počátku vyvíjeli jako
sociální živočichové, a museli tedy zaujímat postoje
k ostatním členům své společnosti, vycházet s nimi,
spolupracovat i soupeřit a při tom všem zachovávat
pravidla chránící bezpečí skupiny.
To, že máme základy empatie, altruismu
a předvídavosti ve svých genech, by nás ale nemělo

ukolébávat k netečnosti. V našich genech dřímají
totiž i základy xenofobie, vztek, žárlivost a další
vlastnosti a emoce, které nám působí spíše
problémy.
Proto bychom měli nad morálkou přemýšlet,
protože etika je disciplína stejně jako například
matematika a její vyspělost se společnosti jako
celku i jejím jednotlivým členům vždy bohatě
vyplatí. K naší společnosti i k sobě samým máme
obrovský dluh v oblasti etického vzdělání a etického
myšlení. Mělo by se týkat jak obyčejných lidí, tak
o to více takových, kteří oslovují veřejnost
– politiků, novinářů, soudců…
Naším cílem by rozhodně neměla být úzkoprsá
morálka spolků „pro ochranu morálky“, které
oprávněně budí spíše hrůzu a jejichž akce mají
často za následek podobné příšernosti, jakými byly
Magdaléniny prádelny, které v Evropě donedávna

provozovaly otrokářství s požehnáním církví, jež je
vydávaly za útulky pro padlé dívky.
Morálka stejně jako každé jiné lidské jednání
a rozhodování musí podléhat kritice, a z toho se dá
snadno odvozovat, že se i ona vyvíjí. Do povědomí
společnosti se kritika morálky dostává
prostřednictvím velkých právních kauz, umění
a společenské diskuse (kterou bychom ale měli
teprve rozpoutat).
Církve, náboženství i víra samotná, jejich postupy,
stanoviska a názory právě v oblasti morálky se
musejí dostat pod nepřetržitou kritiku, protože
nejsou schopny zastávat roli, kterou si přivlastnily.
Sami ale musíme zároveň nabízet východiska pro
běžně použitelnou „lidovou morálku“, ať už je to
„zlaté pravidlo“ jako vědomě formulovaný princip
soužití, východiska moderního humanismu jako
způsob pohledu na svět nebo metody utilitarismu

jako způsob hodnocení správnosti postojů
i zákonů.

Věčný život jako hedonistická past
Křesťané, muslimové a obecně mnozí věřící
ateistům rádi vytýkají hedonismus, aniž často vědí,
co to slovo vlastně znamená. Křesťanská
i muslimská ideologie je přitom na jistém druhu
hedonismu přímo postavená. Dokonce je to
podstata jisté myšlenkové pasti, kterou je představa
věčného života. Věřící ji ovšem tak nevidí, naopak
ji chápou jako jakýsi základ, který je vede k tomu,
aby byli dobří.
S tím souvisí i jedna z námitek ateistů vůči těmto
věřícím: jaký by měl věčný život smysl? (Pokud
ovšem vycházím z představy smyslu života, která je
vlastní teistům – života, který byl stvořen za
konkrétním účelem.)

Je to argument velmi zajímavý, ač málo probíraný.
(Následující příklad je inspirován rozhovorem se
Stanislavem Hudským):
Zkuste si prosím představit, že bych byl jakýsi
bůžek – Velký Programátor. Stvořím si
v kyberprostoru malou planetu a zalidním ji
nějakými pidižvíky. Předpokládejme, že s nimi
mám nějaký plán, například o nich píši školní práci.
Z mého pohledu by samozřejmě mělo smysl
vsugerovat jim, že pokud se budou chovat určitým
způsobem, čeká je obrovská odměna nebo obrovský
trest v nekonečném posmrtném životě – byla by to
součást výzkumu.
Co by ale naopak nemělo vůbec žádný smysl, by
bylo, kdybych takový slib dodržel, tedy kdybych
opravdu vybudoval malé peklíčko a malé nebíčko,
kde bych zemřelé pidižvíky křísil z mrtvých a věčně
je trestal nebo věčně uspokojoval.

Podívejme se ale na ten pokus ještě jinak. Myšlení
mých pidižvíků je naprosto hedonistické
a konsekvencionalistické. Co pidižvík prožívá jako
příjemné, je podle něj dobré, co prožívá jako
nepříjemné, je podle něj špatné. Zároveň je ale
schopen se zapřít a vydržet nějaké ty ústrky či
vynaložit určité úsilí, pokud za to následuje o to
větší odměna. Čím větší je potenciální odměna, tím
větší vydrží odříkání i její časový odklad.
Když pidižvík opravdu vší silou své víry uvěří, že
existuje něco jako nekonečný trest nebo nekonečná
slast, dostane se do pasti. Žádné podstoupené
utrpení není dost velké, když se srovnává s
představou nekonečně velké rozkoše v případě
uposlechnutí nebo nekonečně velkého utrpení
v případě neuposlechnutí. Obětovat činnosti
nařízené mnou – bůžkem jejich světa – lze
jakoukoli dobu, protože normální život je konečný
a slíbená rozkoš či utrpení jsou nekonečné.

Problém tohoto experimentu je, že nic z toho
nemám v plánu splnit, jenže pidižvík nemá důvod
mi nevěřit – vždyť jsem přece stvořil jej i jeho svět.
Na druhou stranu bych si asi připadal jako
opravdový úchyl, kdybych dané slovo dodržel.
Rozhodně bych to považoval ze méně morální, než
kdybych nechal pidižvíky postupně přirozeně
umírat na jejich pidiplanetce, nebo dokonce
i kdybych program prostě naráz vypnul.
Základní problém tohoto dosud zábavného
experimentu je v tom, že i onen Bůh, který stvořil
svět, může být podobná lež a celé představení se
pak dá sehrát kdykoli, a nikoli s imaginárními
pidižvíky, ale s lidmi. A co je ještě horší, je
v podstatě vyloučeno, aby při velkém množství
různých kosmologických mýtů taková náboženství
nevznikala.
Navíc je naprosto jasné, co přesně slíbím lidem
v posmrtném životě – to, čeho měli v životě málo.

Pokud bych jim například sliboval veřejné uznání,
věčný mír, bohatství, nekonečné množství jídla
a sexu, musel bych se zároveň postarat o to, aby
toho všeho měli v reálném životě nedostatek, ale
aby jim přitom zůstávala jasná představa, jak by to
všechno bylo skvělé. Přesně tak, budou věřit tím
silněji, čím více se postarám o to, aby se jim
nedařilo dobře!
Asi chápete, proč si myslím, že není náhodou, když
podobné náboženské představy vznikají zpravidla
v otrokářských společnostech a na poušti.

Etická nedospělost
Jsem přesvědčen, že direktivní forma etiky, kterou
se náboženské skupiny tak rády ohánějí, je vlastně
strašně nezdravá a v jistém smyslu brání lidem, aby
po etické stránce dospěli.
Mluvím o etice, nikoli o morálce, protože v tomto
případě jde o způsob posuzování, co je dobré a co je

zlé, myšlení a zaujímání mravních postojů, ne
o postoje samotné.
Veškerá náboženská morálka je závislá jen na tom,
jestli se to líbí nebo nelíbí Bohu. (Pominu teď, že
podle Bible se Bůh jeví jako urážlivý, ješitný, žárlivý
psychopat se zálibou ve vraždění.) Nechme jen ten
jeden předpoklad, že podstatou veškeré morálky je
závazek lidí k Bohu. Co je dobré a špatné, posuzuje
jen on a on také odměňuje plnění příkazů a trestá
neposlušnost. Proto může být jakékoli chování
snadno omluveno způsobem: Bůh jim to přikázal.
V některých případech je „boží příkaz“ nikoli
omluvou, ale samotnou motivací k činům, které
jsou z obecného hlediska nehumánní. Pro určitou
vyváženost je důležité a zajímavé poznání, že
přenášení zodpovědnosti na autoritu není typické
jen pro křesťany, ale i z výpovědí obžalovaných
pachatelů na nižších stupních zločinecké hierarchie
(ale i guerillových vojáků, lidových milicí,

zneužitých policejních oddílů atd). Zpravidla jsou
přesvědčeni, že nemohli jednat jinak, „byl to
rozkaz“.
Proč pak ale je stejný zločin posuzován jinak, když
ho spáchá oblíbená biblická postava a když ho
spáchá například čínský generál? Proč v jednom
případě platí a v druhém neplatí argumentace typu:
„genocida, kterou jsme spáchali my, je úplně jiná
než genocida, kterou spáchali oni,“ případně „... ale
proč to nazýváte tak ošklivě? Zabili prostě všechny
obyvatele města včetně nemluvňat.“
Přesně taková argumentace navozuje představu, že
v některých případech vlastně o nic nešlo. Vražda
najednou není tak vražedná, inkvizice je vlastně
docela fajn, a víte, ty obětované děti, to byla vlastně
jen taková zkouška víry. (Jefte se moc neučí ani na
církevních školách, znám jednu protestantskou
kněžku, která si dodnes myslí, že Jeftova dcera
odešla do kláštera.) Je to zmatení hodnotového

žebříčku, mrtví a trpící nejsou tak podstatní jako to,
co o nich kdo řekl.
Že je právě u věřících zmatek v hodnotách dosti
častým jevem, se dá pozorovat třeba v kauze Pussy
Riot, při výstupech hnutí Pro život (které by se
mělo správně mělo jmenovat Za smrt žen, viz film
Murder od Andrease Johnsena), při „obraně víry“ či
při akcích D .O. S. T. nebo VORP.
Popravdě nevím, proč by mě měl jeden ukřižovaný
náboženský filosof dojímat víc než vyvražděné
Jericho, kde muselo být takových jako on spousta.
Za ještě více alarmující ale považuji to, že jsou
takové příběhy předávány lidem jako jakési návody
k mravnému životu. Sám jsem byl kdysi svědkem
toho, jak byl za morální ideál vydáván Jehú.
To je dost jiný pohled na to, co to znamená „být
dobrý“, než mají nevěřící. Pro ně toto chování
vychází z touhy po tom, aby je společnost přijímala,
a z empatie.

Obě tyto motivace jsou vnitřní (přímé). Naproti
tomu morální motivace křesťanů je vnější.
Ve státních zřízeních se používá vnější motivace
(hrozba trestem) k prevenci zločinnosti. Zpravidla
působí na ty nejjednodušší (nejhloupější)
potenciální pachatele (tj. lidi s narušeným
vnímáním sociálních vazeb). Tam má jisté místo.
Vnější motivace ale působí překvapivě špatně
v případě, kdy motivuje k jednání, které by mělo
být dobré. Když jsem se s tímhle paradoxem poprvé
setkal, byl jsem dost překvapen. Tehdy mi jedna
spolužačka ze střední školy (jinak fajn holka, ale
křesťanka) v rozhovoru o etice a morálce řekla větu,
kterou si dodnes jasně pamatuji:
„To ale nemá smysl bejt takovej
samohodnej!“

Slovo „samohodnej“ jsem slyšel poprvé a naposled,
ale bylo to nejlepší vysvětlení rozdílů mezi etikou,
jak ji chápu já a jak ji prezentuje křesťanství. Hodně
mě to překvapilo, protože mi došlo, že za dobré
skutky očekávají křesťané ještě další odměnu. Nějak
přirozeně jsem už věděl, že křesťané očekávají za
špatné skutky posmrtný trest, ale neuvědomoval
jsem si, nakolik je takto zvnějšku motivována
i jejich dobročinnost. „Bohužel“ změna motivace
z vnitřní na vnější mívá jeden nepříjemný následek
– naše podvědomí se musí pro jeden ze způsobů
motivace rozhodnout, není schopné je akceptovat
současně.
Tak se stane, že se člověku začnou zdát dobré
skutky nepříjemnými. Ovšem, jen blázen by dělal
dobré skutky zadarmo, když se za ně přece nabízí
odměna. Je to jeden z důvodů, proč věřící
automaticky předpokládají, že bezbožníci (ateisté)

musejí být také extrémně nemorální a proč je
v jejich pojetí člověk nejprve od základu zlý.
Vnější motivace brzdí rozvoj etických schopností
stejně účinně jako současný systém školní
klasifikace dusí přirozenou lidskou touhu učit se.
Etika jako filosofická disciplína má totiž také různé
úrovně, ke kterým je možné se dopracovat. Na to
ale musíte nejprve chtít.

Přeceněné Desatero
I mnoho ateistů či agnostiků považuje Desatero za
základ morálky. V krátkosti ukáži, že tomu tak není
a že je Desatero dokonce na mnoha místech
v rozporu s moderním zákonodárstvím, sekulární
společností i etikou.
Vzhledem k širšímu výkladu je teď vlastně jedno, že
se ani různé křesťanské církve na plném znění
Desatera nedokáží shodnout. Pro zjednodušení
budu používat katechetickou verzi.

Vezměme to popořádku:
1. Já jsem Pán, tvůj Bůh: Nebudeš mít jiné bohy
mimo mne.
Tohle první přikázání má hned několik much.
Především se jeho neuposlechnutí po většinu
historie křesťanství trestalo smrtí, což naštěstí
současná společnost neumožňuje. Přesto občas
k násilnostem dochází. Vymožeností sekulární
společnosti je svoboda vyznání, kterou ale
stoupenci monoteistických náboženství poruší
vždy, jakmile mají ve společnosti dostatečný počet
členů. Zakládá se jím exkluzivita – pokud jste
křesťan, nemůžete být zároveň buddhista nebo
šintoista. Jak víme, mnoho křesťanských církví
tohle pravidlo obchází pomocí podivných světců.
2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
Toto přikázání je svým způsobem slepenec, protože
ve skutečnosti zahrnuje také zákaz zobrazování

a zákaz uctívání model. Tato tři přikázání v jednom
jsou v Bibli opravdu uvedena odděleně, takže
zločinem je nejen „ježišmarjájosef “ či
„himlhergotkrucajzelement“ a klanění se
hliněnému panákovi, ale i uchovávání obrázků:
Exodus 20:4–5 „Neučiníš sobě rytiny, ani
jakého podobenství [těch věcí], kteréž jsou
na nebi svrchu, ani [těch], kteréž na zemi
dole, ani [těch], kteréž u vodách pod zemí.
Nebudeš se jim klaněti, ani jich ctíti. Nebo já
jsem Hospodin Bůh tvůj, [Bůh] silný, horlivý,
navštěvující nepravost otců na synech do
třetího i čtvrtého [pokolení] těch, kteříž
nenávidí mne,“
Trestalo se samozřejmě smrtí :

Exodus 32:25–29 „Mojžíš viděl, jak si lid
bezuzdně počíná; to Áron jej nechal počínat
si bezuzdně ke škodolibosti jejich protivníků.
Tu se Mojžíš postavil do brány tábora
a zvolal: ‚Kdo je Hospodinův, ke mně!‘
Seběhli se k němu všichni Léviovci.
Řekl jim: ‚Toto praví Hospodin, Bůh Izraele:
Všichni si připněte k boku meč, projděte
táborem tam i zpět od brány k bráně
a zabijte každý svého bratra, každý svého
přítele, každý svého nejbližšího.‘ Léviovci
vykonali, co jim Mojžíš rozkázal; toho dne
padlo z lidu na tři tisíce mužů. Potom Mojžíš
řekl: ‚Ujměte se dnes svého úřadu pro
Hospodina každý, kdo povstal proti svému
synovi či bratru, aby vám dnes dal
požehnání.‘“

Na základě tohoto přikázání byly zničeny antické
chrámy včetně Alexandrijského Serapea. Našlo se
v něm i zdůvodnění k několika vlnám
obrazoborectví. Zároveň je to třeba také důvod,
proč se nám zachovalo tak málo mayských kodexů
a inckého umění.
3. Pomni, abys den sváteční světil.
Asi nejméně kontroverzní přikázání v Desateru, ani
by člověk nevěřil, že se v dobách Starého zákona
jeho porušení trestalo smrtí:
Numeri 15:32–36 „Když Izraelci prodlévali
na poušti, přistihli muže, který v den
odpočinku sbíral dříví. Ti, kdo jej přistihli,
jak sbírá dříví, předvedli jej před Mojžíše
a Árona a před celou pospolitost. Dali ho
střežit, neboť nebylo zřejmé, co se s ním má
stát. Hospodin řekl Mojžíšovi: ‚Ten muž musí
zemřít.‘ Celá pospolitost jej ukamenuje

venku za táborem.“ Celá pospolitost ho
vyvedla ven za tábor a ukamenovali ho,
takže zemřel, jak Hospodin Mojžíšovi
přikázal.“
Celé je to trochu na hlavu, protože podle Starého
zákona je navíc sedmým dnem sobota, a nikoli
neděle. Tahle změna nikde v Bibli není. Ani toto
přikázání tedy křesťané nedodržují.
4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl
a dobře se ti vedlo na zemi.
Jistě, kdo by s tím nesouhlasil. Nicméně i tady má
Bible dost jednoznačné představy o výchově. Za
odmlouvání rodičům přikazuje dítě zabít:
Leviticus 20:9 „Kdokoli by zlořečil svému otci
nebo matce, musí zemřít. Zlořečil svému otci
a matce – jeho krev ať padne na něj!“

Obrat „abys dlouho živ byl“ je tedy míněn naprosto
doslovně.
5. Nezabiješ.
Konečně přikázání, na kterém se můžeme
shodnout? Omyl. Toto přikázání znamená něco
úplně jiného, než si lidé většinou myslí. Toto
přikázání má totiž význam „nezabiješ jiného Žida
tajně“. Ve Starém zákoně je trest smrti téměř za
všechno. Zabít Žida, který se neprovinil proti
přikázáním, se ale samozřejmě také trestalo smrtí.
Zabití nevěřícího se netrestalo, stejně jako smrt
zvířete, někdy (často) šlo o kladně hodnocený
skutek. Je to přikázání, které mělo bránit
hrdlořezům povraždit se mezi sebou. Přikázání se
také netýká případu, kdy je člověk obětován jako
zápalná oběť Jahvemu jako v případě Jeftovy oběti:
Soudců 11:30–40 „Učinil pak Jefte slib
Hospodinu, a řekl: ‚Jestliže jistotně dáš mi

Ammonitské v ruku mou, stane se, že což by
koli vyšlo ze dveří domu mého mně vstříc,
když se vrátím v pokoji od Ammonitských,
bude Hospodinovo, abych to obětoval v obět
zápalnou.‘
Přitáhl tedy Jefte na Ammonitské, aby
bojoval proti nim, a dal je Hospodin v ruku
jeho.
I pobil je od Aroer, až kudy se jde do Mennit,
dvadceti měst, a až do Abel vinic porážkou
velikou velmi; a sníženi jsou Ammonitští
před syny Izraelskými.
Když se pak navracoval Jefte do Masfa
k domu svému, aj, dcera jeho vyšla jemu
vstříc s bubny a s houfem plésajících; kterouž
měl toliko jedinou, aniž měl kterého syna
aneb jiné dcery.
Stalo se pak, že když uzřel ji, roztrhl roucha
svá a řekl: ‚Ach, dcero má, velice s mne

ponížila; nebo jsi z těch, jenž mne kormoutí,
poněvadž jsem tak řekl Hospodinu, aniž
budu moci odvolati toho.‘
Jemuž ona odpověděla: ‚Můj otče, jestliže jsi
tak řekl Hospodinu, učiň mi podlé toho,
jakžs mluvil; kdyžť jen dal Hospodin pomstu
nad nepřátely tvými, Ammonitskými.‘
Řekla také otci svému: ‚Nechť toliko toto
obdržím: Odpusť mne na dva měsíce, ať jdu
a vejdu na hory a opláči panenství svého, já
i družičky mé.‘
Kterýž řekl: ‚Jdi. I propustil ji na dva měsíce.
Odešla tedy ona i družičky její, a plakala
panenství svého na horách.‘
A při dokonání dvou měsíců navrátila se
k otci svému, a vykonal při ní slib svůj,
kterýž byl učinil. Ona pak nepoznala muže.
I byl ten obyčej v Izraeli, že každého roku

scházívaly se dcery Izraelské, aby plakaly nad
dcerou Jefte Galádského za čtyři dni v roce.
6. Nesesmilníš.
I když samozřejmě můžeme souhlasit s tím, že by se
lidé podvádět neměli, přece jen už nepovažujeme
za přiměřené oba cizoložníky zabít, navíc je autor
Leviticu (20:10–21) všemi možnými zakázanými
praktikami sexu přímo posedlý a samozřejmě za ně
ordinuje smrt:
Leviticus 20:10–21 „Kdokoli by cizoložil
s manželkou svého bližního, musí zemřít
– jak cizoložník, tak cizoložnice.
Kdokoli by spal s manželkou svého otce,
zostudil svého otce. Oba musejí zemřít
– jejich krev ať padne na ně!
Kdokoli by spal se svou snachou, oba musí
zemřít. Spáchali zvrácenost – jejich krev ať
padne na ně!

Kdokoli by obcoval s mužem jako se ženou,
oba spáchali ohavnost. Musejí zemřít – jejich
krev ať padne na ně!
Kdokoli by si vzal ženu i její matku, je to
zvrhlost. Ať ho spolu s nimi upálí – zvrhlost
ve svém středu netrpte!
Kdokoli by obcoval se zvířetem, musí zemřít.
Rovněž to zvíře zabijte.
Kdyby žena přistoupila ke zvířeti, aby se s ní
pářilo, pak tu ženu i zvíře zabij. Musejí
zemřít – jejich krev ať padne na ně!
Kdokoli by vzal svou sestru, ať už dceru
svého otce nebo své matky, a obcoval s ní
a ona s ním, je to hanebnost. Musí být
zavrženi před očima synů svého lidu.
Obcoval se svou sestrou – ponese za to vinu.
Kdokoli by spal se ženou při jejím krvácení
a obcoval by s ní, takový obnažil její krvácení

a ona to dovolila. Oba ať jsou vyvrženi ze
svého lidu.
Neobcuj se sestrou své matky nebo otce.
Takový zostudil svou pokrevní příbuznou
– oba ponesou svou vinu.
Kdokoli by spal se svou tetou, zostudil svého
strýce. Oba ponesou svůj hřích – zemřou
bezdětní.
Kdokoli by si vzal manželku svého bratra, je
to nepřístojnost. Zostudil svého bratra
– budou bezdětní.“
Jistě spoustu z takových příkladů chování
odsuzujeme i dnes, ale některé jsou z dnešního
pohledu už dost bizarní. Vyhnanství za soulož při
menstruaci? Smrt za homosexuální styk? Zoofilie je
nevkusná, ale proč se kvůli tomu zabíjet? A proč má
navíc umřít to ubohé zvíře?

7. Nepokradeš.
To se samozřejmě nevztahuje na případy
drancování, které jsou ve Starém zákoně popsány
velmi barvitě:
Deuteronomium 19:13–14 „Až ti je
Hospodin, tvůj Bůh, vydá do rukou, pobiješ
v něm ostřím meče všechny osoby mužského
pohlaví. Ale ženy, děti a dobytek i vše, co
bude v městě, všechnu kořist z něho si
ponecháš jako lup. Budeš užívat kořisti po
svých nepřátelích, kterou ti dal Hospodin,
tvůj Bůh.“
8. Nepromluvíš křivého svědectví.
Ovšem, pokud nelžeš nevěřícímu.
9. Nepožádáš manželky bližního svého.
Nevztahuje se na ženy jako válečnou kořist.

10. Nepožádáš statku bližního svého.
Ale nevěřící není bližní…
Deváté a desáté přikázání v katolickém podání
neodpovídá verzi desatera v Bibli, kde jsou jen
dohromady jedním přikázáním.
Možná je na místě připomenout, že Exodus, v němž
je Desatero poprvé zmiňováno, je druhá kniha
Mojžíšova, Deuteronomium pátá kniha Mojžíšova
a Soudců je až 7. kniha Starého zákona.
Deuteronomium a Soudců tedy následuje po
prvním představení desatera, a ne před ním. Máme
tu ale i další problémy. Obětování Izáka je
„tradičně“ vysvětlováno slovy (citováno
z Wikipedie):
„Celý příběh obětování Izáka má jasně daný
náboženský podtext. Je v něm vyjádřeno
jasné odtržení od pohanských kultů, kde

lidské oběti byly někdy součástí obřadů. Bůh
tím jasně dává najevo své milosrdenství
a jasný postoj k otázce lidských obětí.“
Toto tvrzení je ale v rozporu s faktem, že se
Izákův příběh nachází v knize Genesis
(Gn 22:1– 19), která má líčit události výrazně starší,
než je Jeftova oběť. Desatero v tomto kontextu
vůbec nepůsobí jako něco vysoce morálního. To, co
z něj dělá pozdější výklad, je cosi eticky mnohem
vyspělejšího, než je jeho podstata. Asi ale není co se
divit, protože Jahve je ve starozákonním pojetí spíše
něco jako vzteklý démon.
Exodus 33:5 „Hospodin totiž Mojžíšovi řekl:
‚Vyřiď synům Izraele: Jste tvrdošíjný lid.
Kdybych s vámi šel jedinou chvíli, musel
bych vás vyhladit.‘“

Základ vší morálky? Opravdu ne! Desatero je
základem náboženského fanatismu, ne morálky, tou
je spíše zlaté pravidlo, jenže to věřící a kupodivu ani
nevěřící nijak často necitují. Inu, i proti své vůli
jsme křesťany alespoň v kulturním kontextu.

Etika pro ateisty
Jedním z oblíbených tvrzení náboženských
prosťáčků je, že náboženství je zdrojem morálky.
Problém by ovšem měli mít už oni sami, protože
většina náboženských knih obsahuje pro morálku
hned dvě východiska, která se mohou snadno
dostávat do konfliktu.
První východisko je direktivní – Bůh nařizuje, Bůh
chce. Toto hledisko vlastně nezakládá žádnou etiku,
protože člověku v poznání dobra a zla nijak
nepomáhá. Když si přečtete Desatero nebo
Deuteronomium, můžete si popsané situace

zapamatovat a odsuzovat, rozlišení na dobré
a špatné už ale za vás udělal někdo jiný.
Druhé východisko je zlaté pravidlo, tedy „Co
nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim.“ (Bible,
Tob 4:15) nebo lépe „Jak chcete, aby lidé jednali
s vámi, tak jednejte vy s nimi.“ (Bible, Lk 6:31, srov.
Mt 7:12).
Tady už jistý zárodek etiky je, jenže je postavený na
empatii, ne na víře. K vyvozování etických závěrů
na jeho základě totiž ani boha ani konkrétní víru
nepotřebujete. Co víc, nepotřebujete je ani k jeho
odvození.
Zlaté pravidlo je princip, kterým drží lidské
společnosti pohromadě. Nejvyabstrahovanějším
morálním pravidlem založeným na stejném základě
je Kantův kategorický imperativ:
„Jednej tak, abys používal lidství jak ve své
osobě, tak i v osobě každého druhého vždy

zároveň jako účel a nikdy pouze jako
prostředek.“
Ani v této podobě samozřejmě žádný bůh
k formulování potřeba není. Na druhou stranu má
zlaté pravidlo také jisté hranice. Nejprostší kritikou
je ona bajka o dvou sestrách, které měly rády každá
něco jiného, a tak si znepříjemňovaly život. Jedna
z nich měla ráda z rohlíků konce a druhá
prostředky, protože ale předpokládaly podle sebe,
že druhá smýšlí stejně, jedla nakonec ta, která měla
ráda konce, jen prostředky, které jí druhá sestra
„láskyplně“ přenechávala a druhá sestra, která měla
ráda prostředky, naopak jedla jen konce rohlíků.
Obě měly pocit, že se pro druhou obětují, aby se
ona měla dobře, a ani jedné to nevyhovovalo.
Proto nakonec není důsledné dodržování zlatého
pravidla bez používání rozumu a vzájemné dohody
až tak dobré, jak se zdá. Důkazem mohou být tuny

oblečení v rovníkové oblasti Afriky, zaslané jako
humanitární pomoc.
S dalšími etickými principy, které neobsahují
náboženský podtext, se setkáváme ve starověkém
Řecku. Je to idea obecného prospěchu
(tj. prospěchu obce) jako nejvyššího dobra a idea
eudaimonie. Eudaimonia znamená v podstatě to, že
je člověk zadobře se svým dobrým daimonem, tedy
chcete-li, že je spokojen se svým životem a smířen
se svým svědomím.
Kritiky obou těchto principů se objevovaly už
v antice, pro nás je ale důležité, že jsou evoluční
– tyto dva principy máme vrozené! Ostatně máme
vrozenou také empatii, která je předpokladem pro
zlaté pravidlo.
I další antický princip chápání dobra máme
vrozený – ideu hédoné. Dokonalá hédoné je taková
příjemná činnost, jejíž všechny důsledky jsou také

příjemné. Jinými slovy – rozkoš je dobro, bolest je
zlo.
Celkové zhodnocení toho, co je dobré a co je zlé, je
ale možné až podle důsledků. Hédonistická etika je
tedy konsekvencialistická! Z klasické hédonistické
etiky pak v 19. století vznikla utilitaristická etika,
která považuje za nejlepší stav „co nejvíce dobra
pro co nejvíce lidí“. Ani tento princip bohy
nepotřebuje.
Nakonec musím ještě vzpomenout pár mylných
představ, kterými mě občas kritici ateistů
zasypávají. První chybou je představa, že když je
něco přirozené, tak je to správné. Většinou se tomu
říká naturalistický omyl. Za prvé to, že něco tak
dosud bylo, neznamená automaticky, že to bude
vhodné i v budoucnosti. Klasickou ukázkou takové
vzpoury proti přirozenosti je ovládnutí ohně.
Zvířata se přirozeně ohně bojí, protože lesní požáry
spolehlivě zabíjejí ta, která se ohně nebála. Přesto

lidé oheň ovládli, a získali tím velkou výhodu před
ostatními tvory.
Naopak klasickou ukázkou naturalistického omylu
je morální darwinismus; nejen že tu byl na lidi
aplikován model podle vzoru přirozené = správné,
ale zároveň k tomu byla použita chybná verze
evoluční teorie (dokonce verze, kterou tak
neformuloval ani Darwin!).
Druhou stranou mince je moralistický omyl, který
předpokládá, že věci, které jsou obecně vnímány
jako špatné, nemohou být součástí lidské
přirozenosti. Například žárlivost nebo xenofobie
jsou přirozené, ale (na určitém stupni sociálního
vývoje) nežádoucí.
Etika je filosofická disciplína a lze na ni mít talent
stejně jako na matematiku nebo malování. Přitom
etické schopnosti, tedy umění posoudit, co je
v danou chvíli správné, nejsou automaticky spojené

s osobními morálními kvalitami, tedy se schopností
tak jednat.
Pro společnost ale nastává velký problém, když roli
morálních autorit zastávají lidé bez etických
schopností a morálních kvalit, ale to už je jiný
příběh, i když je to možná právě ten náš...

Nevěřte na boží mlýny
Podstatná část věřících, ale i nezanedbatelná část
ateistů a „něcistů“ věří v kosmickou podstatu
spravedlnosti. Tato víra je mírně řečeno „zvláštní“,
přesněji by se snad dalo říci „bizarní“, a přesto
neobyčejně rozšířená. Je součástí mnoha
náboženství už od dob, kdy se objevují první
písemné záznamy. Buddhisté mají svého
posmrtného soudce Jamu, staří Egypťané svou síň
Obou pravd s váhami, na kterých vážili srdce
zemřelého, a samozřejmě mnozí z těch, kteří věřili

v reinkarnaci, byli přesvědčeni, že cokoli udělají,
se jim vrátí v příštím životě.
Vlastně je těch představ kosmické spravedlnosti
několik a daly by se rozdělit do dvou skupin.
První předpokládá, že existuje nějaký Bůh, který
má výkon kosmické spravedlnosti na starosti. Ten
pak každému vyměří za to, co musel snášet
a naopak co udělal nebo způsobil, druhým odměny
a tresty buď už na tomto světě, nebo po smrti. (Což
křesťanství převzalo ze zoroastrismu včetně obrazu
pekla a kotlů se smolou.)
V Bibli je představa posmrtné spravedlnosti
extrémně zdůrazněna v Novém zákoně:
Lk 13:30 „Hle, jsou poslední, kteří budou
první, a jsou první, kteří budou poslední.“
Tyto modely božské spravedlnosti si můžeme
představit třeba jako Joba a svatého Františka,

případně jako Sisyfa. Jejich problémem je to, že
předpokládají, že se s bohem-soudcem dá nějakým
způsobem smlouvat. Stačí, když se mizera těsně
před smrtí „polepší“, a veškeré jeho prohřešky jsou
odpuštěny.
Paradoxně mnozí křesťané právě z toho vyvozují
podstatu své iluzorní nadřazenosti. Věří, že lidem
strach z posmrtného trestu brání lidem jednat
sobecky či vysloveně zle. Nic ale není tak daleko od
pravdy, jako právě toto přesvědčení.
Lidé totiž fatálně selhávají při posuzování vlastních
činů. Tvrzení „nikdy v životě jsem nikomu
neublížil“ zaznělo už při takových příležitostech, že
by se je lidé měli vůbec bát vyslovit, aby to nebylo
považováno za důkaz viny. Hájil se jím Roman
Janoušek i Franz Stangl, László Csátary, Hermann
Göring nebo Al Capone…
Očekávání spravedlnosti z důvodu „kosmické
nevyhnutelnosti“ naopak mnohokrát zabránilo

nebo alespoň nebezpečně zpozdilo výkon skutečné
spravedlnosti. Svatý Pavel dokonce otrokům radí,
aby poslouchali své pány „jako Krista“, protože za to
budou posmrtně odměněni.
Efezským 6:5–9 „Otroci, poslouchejte své
pozemské pány s uctivou pokorou
a z upřímného přesvědčení jako Krista.
Nejen naoko, abyste se zalíbili lidem, ale jako
služebníci Kristovi, kteří rádi plní Boží vůli
a lidem slouží ochotně, jako by sloužili Pánu.
Víte, že Pán odmění každého, kdo něco
dobrého učiní, ať je to otrok nebo svobodný.
Vy páni, jednejte s otroky také tak a zanechte
vyhrůžek. Víte přece, že jejich i váš Pán je
v nebesích, a ten nikomu nestraní.“
Druhý model předpokládá, že „něco“ nad námi
(což je v tomto případě spíše kosmický zákon než

nějaká nadpřirozená bytost) způsobí, že se nám
všechno zlé i všechno dobré nějakým způsobem
vrátí. A opět má tato víra dvě verze – jednu pro
tento život a druhou pro ten po smrti.
„Spravedlivý svět“ je iluze (kognitivní bias – vidíme
svět tak, jak jej chceme vidět), která je v dokonalém
rozporu s realitou. Především ale obrací úplně
naruby ideu spravedlnosti. Reálná spravedlnost je
sociální konstrukt, který vychází právě z poznání,
že mimo společnost málokdy dopadají neblahé
důsledky jednání na toho, kdo je způsobil.
Idea spravedlnosti tento nedostatek napravuje. Jde
vlastně o zpětnou vazbu, která je nutná k tomu, aby
byla společnost funkční. Žádná společnost, která
má složitější strukturu než kolonie tučňáků, bez ní
také nedokáže existovat. Proto etologové nacházejí
u zvířat žijících ve smečkách zárodky jakéhosi citu
pro spravedlnost. Zvláště známí jsou poslední
dobou citem pro fair play šimpanzi.

Co z toho plyne? To, že představu spravedlnosti
máme v sobě už tak dlouho, že je naprosto
přirozené ji cítit jako přírodní zákon, ale ve
skutečnosti se na ni nedá spoléhat jako na něco
daného, naopak sama potřebuje být chráněna, ale
i opravována a zušlechťována, tak jako všechny
společenské ideje.
Chápání spravedlnosti jako něčeho, co je ve
společnosti aktivně vytvářeno jejími členy,
vysvětluje, proč je tak důležitá občanská společnost
a naopak proč je tak nebezpečné spoléhat na
spravedlnost danou „shora“, ať už „od Boha“, krále
či nějaké privilegované skupiny.

Náboženství, ateismus
a politika

Proč by nás mělo zajímat, že v USA pálí
Korány?
Někdo někde spálil knížku a někdo jiný kvůli tomu
někde úplně jinde zabil někoho úplně jiného.
Nepřipadá vám to jako zpráva z nějaké polepšovny
nebo ústavu pro nebezpečné chovance? Asi ano, ale
i tam bych předpokládal, že ta knížka patřila
onomu člověku, který cítil tak nutkavou potřebu si
na někom vylít zlost a že k ní měl nějaký zvláštní
osobní vztah.
Jenže ouha. Knížka patřila tomu pánovi, který ji
spálil. Normálně si ji koupil v obchodě a svobodně
se rozhodl, že ji už k ničemu nepotřebuje. Tedy že
text v ní je tak stupidní, že celá kniha má pro něj
větší cenu jako palivo než jako literatura.

Vlastně si ani nedokážu představit, že by se kvůli
něčemu takovému třeba jen porvaly děti na
základní škole. Ve skutečnosti to stálo přes
třicet lidských životů.
Samozřejmě že podle mě nemá ani celý vlak plně
naložený Korány od lokomotivy až po zadní
nárazníky cenu ani té krve, kterou odevzdávám na
transfuzní stanici. O tom, že by kvůli tomu měl
člověk umřít, bych odmítl i jen přemýšlet. Že pálení
Koránu odsoudí prezident Absurdistánu, mě nijak
nepřekvapuje. Co si ale mám myslet, když dokonce
i prezident USA odsoudí to, že si někdo spálil svoji
vlastní knížku?
Ano, Barack Obama se veřejně pohoršil nad něčím,
co se děje na základních školách úplně běžně.
Nebo se snad budeme tvářit, že malé děti neničí
knihy? Samozřejmě že je ničí! Vytrhávají z nich
stránky a dělají si z nich taháky, při neúspěchu se

jim mstí a určitě některá nenáviděná učebnice
skončila stejně neslavně jako onen Korán.
Zabil snad někdo někoho kvůli učebnici
přírodopisu, fyziky, matematiky nebo technického
kreslení? Přitom text, který je v nich, je rozhodně
pravdivější a pro život užitečnější než text jakékoli
svaté knihy.
Nad osudem ubohých učebnic se ovšem politici
nedojímají, nepohoršují a vůbec se k nim
nevyjadřují. A učebnice pokorně snášejí svůj osud
až do roztrhání těla... tedy vazby.
Čím se tedy liší jedna kniha od druhé? Po technické
stránce? Ničím. Je to jen text napsaný na papíru.
Když doslouží nebo když ji někdo zničí, prostě se
vytiskne znovu. Informaci nesou slova, ne fyzická
podstata knihy.
Citová vazba ke konkrétní knize je odůvodnitelná
pouze tím, že ji sám čtenář držel v ruce, že ji zdědil
po někom, koho měl rád, nebo že ji třeba dostal

darem od člověka, kterého miluje.
To všechno je ale něco jiného než náboženské
šílenství kolem Koránu a vůbec svatých knih.
Kolem těch chodíme po špičkách, protože když se
jim něco stane, tak to dav šílenců pochopí jako
odůvodnění k vraždění.
Jenže chování podle vzoru „Nerozčilujte ho, je to
blázen!“ se nám mstí tím, že se sami začínáme
chovat jako šílenci. Nebo znáte nějaký jiný důvod,
proč by se jinak státy EU tak intenzivně zabývaly
zákony proti rouhání?
Není prostě nejen přirozenější, ale i rozumnější
chovat se k vrahům jako k vrahům a k agresivním
šílencům jako k agresivním šílencům, než se
přizpůsobovat jejich „logice“ a stylu chování?
Opravdu chceme, aby se celý náš svět řídil zákony,
jaké by neuznali ani naši trestanci? Kdy našim
politikům dojde, že s vyděrači se prostě
nevyjednává, protože neexistuje žádná dostatečná

podmínka, po jejímž splnění by nepožadovali další?
Až to pochopí, možná také pochopí to, jak ostudné
je pronášet obranné řeči o kusu papíru.

Jak se můžeme mít všichni špatně
Papež František vyzval v květnu 2013 k ochraně
nenarozených dětí. Podle mnohých tím otevřeně
vyjádřil odpor k interrupcím. Ostatně nebyl první
a jistě ani poslední z katolíků. Mnozí se nerozpakují
označit jakékoli umělé přerušení těhotenství za
vraždu a stávající lékařskou praxi za genocidu. Jsou
to silná slova, uvážíme-li, že zákaz interrupcí
a antikoncepce vedou ke skutečným hladomorům
a genocidám.
Roku 1798 vydal anglikánský pastor Thomas
Robert Malthus anonymně svůj Esej o principu
populace. Sdělil nám v něm, že zdroje obživy rostou
lineárně (aritmeticky), zatímco populace roste
geometricky. To vede nutně k bídě a válkám.

Každá válka nebo morová rána pak vede k snížení
populace, krátkodobému blahobytu, po němž
následuje období rychlého rozmnožování a opět
bída, nemoci, války, smrt, období prosperity a zase
vše dokola. Zkrátka lidstvo si z bludného kruhu
nedokáže pomoci. Malthusián proto může
považovat pohromy snižující populaci v podstatě za
pozitivní jevy.
Dnes víme, že se Malthus trochu mýlil, ale opravdu
jen trochu. Pokud by se lidstvo rozmnožovalo bez
jakýchkoli vnějších omezení, blížila by se populační
křivka Fibonacciho řadě a zdroje potravin by
opravdu zaostávaly za růstem populace. Dokonce
by v jistém okamžiku kulminovaly, protože lokální
zdroje jsou omezené a dovoz potravin musíte
z něčeho financovat.
Svým způsobem je tedy Malthusův esej
praprapradědečkem Tainterovy knihy Kolapsy
složitých společností. V naprosté většině kultur to

opravdu přesně takto funguje, ovšem některé
společnosti jsou ke kolapsům z důvodu přelidnění
zjevně náchylnější, protože se jejich populace
množí přirozenou řadou. Zpravidla jde o země se
silným zastoupením věřících a nízkou úrovní
technologie i vzdělanosti. Nevymýšlím si, existují
na to příklady.
Poslední rok vedou tabulku porodnosti země:
Niger – 7,03 porodů na ženu, 95 % islám
Mali – 6,5 porodů na ženu, 90 % islám
Somálsko – 6,17 porodů na ženu, 100 % islám
Uganda – 6,06 porodů na ženu, 86 % křesťanství
Burkina Faso – 6,00 porodů na ženu, 60,5 % islám,
23,2 % křesťanství
Burundi – 5,99 porodů na ženu, 67 % křesťanství,
10 % islám
Zambie – 5,81 porodů na ženu, 97,5 % křesťanství
Afghánistán – 5,54 porodů na ženu, 99 % islám

Jižní Súdán – 5,54 porodů na ženu,
60,5 % křesťanství, 6,2 % islám
Angola – 5,49 porodů na ženu, 89 % křesťanství
Republika Kongo – 5,49 porodů na ženu,
90,7 % křesťanství
Mosambik – 5,34 porodů na ženu,
56,1 % křesťanství, 17,9 % islám
Nigérie – 5,31 porodů na ženu, 50 % islám,
40 % křesťanství
Etiopie – 5,31 porodů na ženu, 62,2 % křesťanství,
33,9 % islám
Malawi – 5,26 porodů na ženu, 79,9 % křesťanství,
12,8 % islám
Východní Timor – 5,22 porodů na ženu,
96,9 % křesťanství
Co mají tyto země společného kromě silné pozice
náboženství ve společnosti a prudkého nárůstu
populace? To, že tam lidský život nemá téměř
žádnou cenu a že v nich v nějaké brzké době dojde

pravděpodobně ke krveprolití kvůli základním
lidským potřebám.
Ve skutečnosti jde o čtyři na sobě závislé faktory.
To, že je tam lidský život nízko ceněn, vede
k malým investicím do vlastních potomků (nevíte
totiž, který z nich přežije), ale také k jejich vyššímu
počtu (zvyšují se šance, že se dospělosti dožije
alespoň některý). Větší šanci na zachování rodu
máte s početnějším potomstvem, takže počet
narozených dětí musí dostatečně převyšovat jejich
úmrtnost. Každý rok tedy lidí přibývá.
Velký počet lidí na omezené množství základních
zdrojů (potravin a vody) vede k vysoké konkurenci,
kterou se některé skupiny mohou pokusit řešit
násilně (a pokusí se o to). Takové řešení je ovšem
vždy jen dočasné, a navíc nehumánní. Takže máme
klasickou Malthusovu smyčku růstu populace
a katastrof.

Této strategii vzájemného boje prostřednictvím
velmi rychlé reprodukce se říká strategie R.
Znamená to „rate of reproduction“, ale mnohem
lépe zapamatovatelná je mnemotechnická pomůcka
„rattus“ čili latinsky krysa.
U lidí jsou konkurenční strategie blízké strategii R
charakteristické krátkou střední dobou dožití,
nízkou kulturní vyspělostí, početným potomstvem
a vysokou dětskou úmrtností.
U zvířat ale známe i jinou strategii, kterou
označujeme K. To „K“ značí matematický symbol
pro kapacitu prostředí (mnemotechnická pomůcka
„koala“). Mezi druhy, které početně nepřekračují
kapacitu prostředí, patří například sloni, velryby
a původně kdysi i lidé.
Strategie K nám dala dlouhé dětství a kulturu, jenže
právě následkem rozvoje kultury přežívá vlastně víc
lidí, než by odpovídalo rovnovážnému stavu, pro
který se naši předkové po miliony let vyvíjeli. I když

se tedy proti ostatním tvorům rozmnožujeme
pomalu, stáváme se na mnoha místech
přemnoženým, a navíc invazivním druhem.
Mohli bychom tuto nepříjemnou bilanci vyrovnat
používáním antikoncepce, umělým přerušením
těhotenství, plánovaným rodičovstvím – tedy
přesně tím, proti čemu bojuje náboženství a tradice
na základě naturalistického omylu, že by to bylo
nepřirozené. Pokud bychom na jejich argumentaci
přistoupili, museli bychom ale zároveň také ihned
přestat používat spoustu dalších věcí, bez nichž si
život v současné civilizaci nedokážeme představit.
Jestli ale nechcete přijmout tento typ „přirozenosti“,
zamyslete se nad tím, že je možná kultura součástí
naší skutečné přirozenosti, a že tedy není důvod ji
v jednom případě z důvodu „nepřirozenosti“
odmítat a v druhém ji přijímat.
Toto dilema má na jedné straně vah „ochranu
embryí“, děti bez dětství, epidemie, pohlavní

choroby, genocidy a hladomory a na druhé straně
plánované rodičovství, lékařskou péči, kondomy
a interrupce.
Náboženství se v něm prezentuje hodnotami
typickými pro strategii K, jako je šťastné dětství, boj
proti chudobě nebo podpora vzdělání, ve
skutečnosti ale vede ke strategii R, která je pravým
opakem proklamovaných hodnot.
Nevím, jestli vám, ale mně je jasné, že nechci, aby
vyspělé státy bojovaly s těmi zaostalými zvýšením
počtu narozených dětí. To je totiž recept, jak se
můžeme mít všichni špatně.
V roce 1999 vydal Agner Fog knihu s názvem
Cultural Selection, která se právě rozdělením kultur
podle strategií R a K (zde regal a kalyptic) zabývá.
Vyplývá z ní jedna smutná věc, která je ale zároveň
také přirozená. Kultury typu K mohly dosud
v historii vždy existovat jen jako malé a izolované,

jinak by totiž byly agresivními kulturami typu R
velmi rychle poraženy a zničeny.
Ani dnes není vůbec jasné, zda je třeba i ta nejvyšší
část světové kultury natolik vyspělá, aby její výhody
převýšily evoluční výhody rychlé reprodukce.

Proč marxisté jsou ateisté, ale ateisté
často nejsou marxisté?
Někdy vypadá vysvětlování rozdílu mezi ateisty
a komunisty (jmenovitě marxisty) jako pokus
o vyšplhání na kolo vodního mlýna. Přitom
základní logika těchto tvrzení není nijak těžká.
Odpovídá tvrzení: „Každý gay je na kluky. Lenka je
na kluky, a tudíž musí být gay.“
Tvrzení, vztahující se na část, není pravdivé, pokud
jej automaticky vztáhneme na celek. Jenže proč?
Tak jako existuje tisíc důvodů, proč nejíst sýr,
existují také tisíce důvodů, proč nevěřit v boha.
Ekonomismus může být takovým důvodem.

Pokud jste starší, můžete se zkusit v myšlenkách
vrátit do školních škamen a zavzpomínat na to, co
jste se učili na hodinách marxismu-leninismu.
Pokud jste mladší než já, bude vám muset stačit mé
hodně zhuštěné vysvětlení.
Pojmy, které se při vyučování neustále opakovaly,
byly: práce, třídní boj a nadhodnota. Jinými slovy
se marxismus snažil řešit vztah mezi prací
a rozdělením zisku z ní.
K tomu byly Marxem vytvořeny (ano, opravdu!)
dvě třídy – proletariát a buržoazie či jinak
vykořisťovaní a vykořisťovatelé. Tyto dvě třídy
spolu měly svádět titánský boj až do chvíle
definitivního vítězství dělnictva. Obě byly přitom
definovány vztahem k výrobním prostředkům –
tedy ekonomicky! Toto pojetí kritizoval už H. G.
Wells v knize Rusko v mlze.
Jinými slovy je marxismus zbožštěný ekonomický
model, patří tedy mezi podobné směry, jako je

malthusiánství, merkantilismus, monetarismus
nebo keynesiánství.
I pokud právě nejste ekonomy, ba tím spíše, pokud
jimi nejste, mohli jste si všimnout, že žádná věda
tolik neaspiruje na univerzální aplikace jako právě
ekonomie. Žádná jiná věda nejeví takové sklony
k zbožštění a žádná také není tak výkonným
generátorem omylů. Marxova představa navíc
vznikla v jejím samotném začátku, kdy ještě nebyla
vyvrácena spousta ekonomických mýtů.
Dobře, a proč se tedy dostalo náboženství „na
index“ právě v tomto ekonomickém modelu,
a nikoli jinde? Nejprve si uvědomme, kdy Karel
Marx svůj Kapitál vydal. Bylo to roku 1867 (první
díl)! V té době byla katolická i pravoslavná církev
hlavní oporou monarchií.
Z marxistického hlediska byla tedy církev brzdou
rozvoje, protože pomáhala konzervovat zastaralý
druh světového pořádku. Navíc církevní aparát

spotřebovával množství finančních prostředků, ale
to, co za ně nabízel, bylo v podstatě trapné. Kněží se
tedy dostali hned po bok kapitalistů (tj. lidí živících
se reinvestováním kapitálu) do skupiny parazitů,
která má být historickým vývojem odstraněna.
Marxisté se mnohokrát mýlili a jejich boje proti
„buržoazní“ vědě častokrát připomínaly procesy
církví s „nevhodnými“ poznatky vědy. Ostatně už
Engelsův traktát Podíl práce na polidštění opice by
mohli evolucionisté ukazovat jako příklad toho, jak
evoluce opravdu neprobíhala. Znamená to ale, že se
mýlili opravdu ve všem?
Je čas vrátit se na začátek k tvrzení o sýrech. Ano, je
spousta důvodů, proč nevěřit v boha. Pro mě je
nejdůležitější ten, že není dostatečný důvod, proč
v něj věřit. Aplikace této božské hypotézy hodně
bere (nejen peněz), ale dává velmi málo a málo
lidem.

Náboženství, zvláště ta abrahámovská, jsou pro mě
antitezí rozumu i života. Marxismus si ostatně
nevede o nic lépe – je pro mě nabobtnalým
výhonkem ekonomie, který touží nahradit filosofii
i ostatní vědy. V tom má nesmírně blízko k jiným
konfesím.
Co když ale na tom marxistickém postoji
k náboženství přesto něco je? Když chcete najít
podvodníka, stačí sledovat peníze. K čemu by bylo
„opium lidstva“, kdyby se nedalo hodně draze
prodat?

Nekromanti a nekrokraté
„Lenin teď víc než dřív žije a bude žít, jsa
naším vědomím, silou a zbraní.“
Tento Majakovského citát se skvěl po celé moje
dětství ve vestibulu na zastávce metra Dejvická,
která se tehdy nazývala Leninova. Dodnes si na něj

vzpomínám jako na krásnou ukázku komunistické
nekromancie.
Komunisté začali budovat svůj „reálný socialismus“
či „komunismus“ (obojí si uvozovky skutečně
zaslouží) na troskách minulých režimů, aniž by se
to ovšem nějak dotklo původní formy myšlení lidí
v těch oblastech. Proto v „komunistických“
asijských zemích ve skutečnosti dál vládnou
dynastie po vzoru starověkých tradic a evropštěji
orientované země stavěly svůj „nový svět“ na
modelu křesťanského dogmatismu. Bylo by to až
komické, kdyby to nebylo tak strašidelné.
Nejvýraznějším rysem, který komunisté přejali
z náboženství velmi rychle, byl sklon k nekrokracii.
Nekromancie a nekrokracie jsou součástí snad
všech náboženství, ale křesťanství v nich opravdu
„jede“. Žádná jiná víra nenutí své věřící, aby se
klaněli bohu v podobě zohavené mrtvoly.

I když komunisté tak daleko ve svém zobrazování
nezacházeli, jejich fascinace mrtvými se nedala
přehlédnout.
Podstatou nekromancie je vyvolávání duchů
zemřelých. Samozřejmě je to jen divadlo pro
prostoduché, kteří tomu prostě chtějí věřit. Pro
moderní nedůvěřivé lidi se musí zahalit do
nějakého pseudovýkladu. Namísto „Bůh chce“ se
říkalo „Lenin nám ukázal tuto cestu“. V podstatě je
ale hra na nekromancii jen zástěrkou pro fungování
nekrokracie.
Formálně zůstává nedotknutelným vládcem už
mrtvý panovník, jako například Kim Ir-sen. (Právě
Severní Korea je jedinou opravdu otevřeně
přiznanou nekrokracií.) Skutečně ale vládnou
vykladači jeho vůle – nekrokraté. Principem tohoto
typu vlády je samozřejmě snaha zaštítit se jinou
autoritou a vyhnout se zodpovědnosti za
rozhodnutí.

„To ne já, to Kristus (Jehova, Marduk,
Mohamed, Ganéša) nám ukázal cestu.“
„To ne my, ale sám Kim Ir-sen (Lenin,
Stalin)!“
Principem věštění vůle bývaly dříve různé tabulky,
kostky, let ptáků... a „svaté spisy“, tedy nějaké
knížky, které „Neomylný“ napsal v průběhu svého
života. Vykladači vždy vycházejí z předpokladu, že
se jejich autor nikdy nemýlil a každá jednotlivá věta
obsahuje nějakou ucelenou nesmrtelnou pravdu.
V zásadě však hledají výrok, který by v určité
situaci dával za pravdu jim.
Nejen že pak používají naráz jednotlivá tvrzení,
která jsou spolu navzájem v rozporu (to se člověku
během jeho vývoje stává, že je sám v rozporu se
svými dřívějšími názory), ale používají je často

i v naprostém protikladu k jejich původnímu
významu (protože jsou mimo kontext).
Měli bychom si na to dávat pozor, protože už se
nám začínají znovu množit vykladači vůle mrtvých
učenců – zvláště ekonomů. Znáte to: „Milton
Friedman říká...“

Záhada „argumentum ad Hitlerum“
„Argumentum ad Hitlerum“ a „argumentum ad
Stalinum“ jsou vlastně jeden argument, a sice ten,
který se jmenuje po Hitlerovi – Godwinův zákon
o internetových diskuzích říká: „Pravděpodobnost,
že se v internetové diskuzi na libovolné téma objeví
srovnání s Hitlerem, nacisty apod., se s růstem
délky diskuze blíží jedné.“
Jde samozřejmě o to, že Hitler či Stalin jsou chápáni
jako čisté zlo, ale v diskuzích mezi ateisty a věřícími
se k tomuto „argumentum ad hominem“
samozřejmě přidává onen vítězný pocit, že „tohle je

taky ateista!“ V důsledku by to nám (ateistům)
mohlo být vlastně jedno. Ateismus ukazuje
odolnost člověka vůči jedné pověře, ale neříká jinak
vůbec nic o jeho dalších povahových rysech.
Jeden ateista tedy může být diktátor, aniž by to
nějak mělo vliv na miliony jiných ateistů.
Mimochodem Hitler byl proti kouření, čistil si zuby
a měl rád psy. Přesto se antinacista nepozná podle
toho, že by pálil jednu od druhé, měl zkažené zuby
a psy střílel na potkání.
Hitler také rozhodně ateista nebyl, i když jeho
vztahy s církvemi nebyly vždy hladké. Nicméně to
nic nemění na tom, co bych teď v obou případech
chtěl popsat.
Dobrá, máme tu dva diktátory – Hitlera a Stalina.
První z nich ateista není a druhý velmi
pravděpodobně ateista je. Jenže, a teď se dostávám
k historické hádance, každá diktatura potřebuje
legitimizaci. Jinými slovy jí musí věřit dost lidí na

to, aby byla stabilní. Ať byly nacistická
a komunistická diktatura jakékoli, musely mít
podporu dostatečné části obyvatelstva.
Jenže obyvatelstvo v Německu bylo roku
1933 v podstatě 100% křesťanské. Oficiálně se
67 % Němců hlásilo k protestantismu a 33 % ke
katolicismu. Podobně v samotném (centrálním)
Rusku bylo těsně před převratem roku
1917 oficiálně 100 % věřících (převážně pravoslaví,
méně islám a buddhismus).
Oficiální doktrína Mikuláše I. měla tři body:
pravoslaví, autokracii a nacionalismus. Popravdě
vypadá ta Mikulášova doktrína hodně podobně
jako ta rakousko-uherská a je rozhodně velmi
totalitní.
Když se Ruské impérium zhroutilo a bojovné
skupinky se začaly přetahovat o moc, která byla
stále více iluzorní než reálná, byli i komunisté sotva
viditelnou hrstkou nepraktických intelektuálů. Než

převzali moc a začali vytvářet nový systém správy,
nějakou dobu to trvalo. Ta doba ale nebyla zas až
tak dlouhá, aby se stačila úplně obměnit celá
generace. Sovětský socialismus museli budovat lidé,
kteří se ještě krátce před tím hlásili ke křesťanství.
K diskreditaci pravoslavné církve v Rusku jistě
přispěla její vydatná podpora Bílé armády, která se
dopouštěla mnoha zločinů na civilistech. Nicméně
faktem zůstává, že ateistické impérium prostě
museli stavět lidé-křesťané, kteří se narodili do
křesťanských rodin a dostalo se jim křesťanské
výchovy. Právě oni nejen že nezabránili nástupu
Stalina, ale také jej přijali jako svého generalissima.
Ještě více si podobnou situaci musíme uvědomit při
pohledu na nacistické Německo. Ačkoli uvnitř
docházelo ke štvanicím proti některým
neoblíbeným církvím (např. jehovistům), není
možné tuto diktaturu chápat bez vědomí toho, že

měla podporu společnosti, která byla naprosto
křesťanská.
Mezi rokem 1933, kdy byl Hitler jmenován
kancléřem, a rokem 1939, kdy vypukla 2. světová
válka, uplynulo pouhých šest let. Hitlera do jeho
diktátorské funkce tedy vynesla křesťanská
společnost a za nacistické Německo bojovali lidévěřící vychovaní v duchu křesťanství.
I tam, kde se na diktaturách minulého století
nepodílely církve přímo, měly církve na legitimizaci
diktatur svůj podíl. Tentokrát ale nešlo jen
o rozhodnutí představitelů církevních hierarchií,
nýbrž o rozhodnutí milionů věřících.
Pokud tedy uvádí věřící jako příklady zločinů
ateismu éru nacismu a „komunismu“, měl by si
nejprve uvědomit, že uvádí právě příklady, kdy víra,
jako (pověrečný) způsob ochrany před zlem,
naprosto zklamala.

Kolik životů stál ateismus?
Teisté milují vysvětlování, kolik životů prý stál
ateismus. Uvádějí se obrovské cifry mrtvých
z 2. světové války a hladomoru v Číně. Nechci
s těmito čísly vůbec polemizovat (byť jsou často
nesmírně sporná), chci ukázat, že je naprosto
nesmyslné přičítat tyto oběti ateismu.
Přitom nijak nehraje roli to, že alespoň někteří
z uváděných vrahů ateisty nebyli (Hitler, masakr ve
Rwandě). Přiznávám naprosto jasně, že Josif
Vissarionovič Stalin a Mao Ce-tung s velmi
vysokou pravděpodobností, hraničící s jistotou,
ateisty byli. Přesto jejich oběti nelze přičítat
ateismu.
Zkusím to vysvětlit na zdánlivě odtažitém příkladu.
Řekl bych, že téměř nikdo nepochybuje, že
podnapilost snižuje pozornost a prodlužuje reakční
dobu. Podnapilý člověk tedy není úplně disponován
k řízení auta. O tom, že podnapilost není při řízení

automobilu nic dobrého, víme z mnoha často
(s oblibou) opakovaných experimentů (nikoli ze
statistiky). Přesto způsobí opilí řidiči jen každou
třináctou nehodu. Dvanáct střízlivých řidičů
z třinácti havárií tedy udělá nějakou jinou chybu.
Pokud bychom rozdělili skupiny prostě jen podle
hlediska, zda dotyčný je, nebo není opilý, mohli by
se opilci bránit prohlášením: „Ano, způsobil jsem
havárku, ale co je to proti té spoustě havárií, které
zaviní abstinence?“
Na riziku nebezpečnosti opilých řidičů nic nemění
dokonce ani to, že viník největší hromadné nehody
v ČR byl naprosto střízlivý. Pokud bychom
argumentovali stejně jako věřící, museli bychom
trvat nejen na beztrestnosti opilosti za volantem, ale
i propagovat prospěšnost ovínění a pořádat
„osvětové“ besedy s frťanem pro každého řidiče.
Ve skutečnosti jde o argumentační klam známý
jako „neexistující příčina“, což dělá případ

„ateistických obětí“ iluzorním. Klamy s neexistující
příčinou jsou takové, kde předpokládáme působení
něčeho, co ve skutečnosti na výsledek dopad nemá.
Například „klam hazardního hráče“ vzniká
představou, že minulé události nějakým způsobem
nutně ovlivňují události budoucí. Například při
hodu kostkami nemají ty předchozí na ten
následující žádný skutečný vliv. Myšlení „osmkrát
padla jednička, je tedy nepravděpodobné, že padne
i po deváté,“ je proto klam.
V případě „ateistické zločinnosti“ jde o klam
mnohem jednodušší. Věřící mají vštípeno, že
morálka pochází z víry. Předpokládají tedy, že
zločiny vznikají z nedostatku nebo absence víry.
Proto mají tendenci přisuzovat ateismus
i doložitelně věřícím diktátorům. Když objeví jako
„důkaz“ svého přesvědčení takové osobnosti, jako
byl Mao nebo Stalin, určitě se nezamyslí nad tím, že
by důvody jejich činů mohly být jiné. Ve

skutečnosti je ale pro každé jednání potřeba
motivace, kterou nelze zaměňovat s nevírou.
To, že někdo něco nedělá nebo něčemu nevěří, není
samo o sobě motivací. Můžete nekouřit, nepít
alkohol, nehrát famfrpál, nejíst jogurt, nenosit
fialové dámské šaty nebo nevěřit na imaginární
bytosti. Nic z toho ale automaticky neznamená, že
budete dělat něco jiného (například vraždit lidi), co
s tímto nemá nic společného.
Je třeba obecně známo, že Hitler byl vegetarián (ze
zdravotních důvodů a dost nedůsledný), čímž
radikálně zvýšil „vegetariánskou zločinnost“. Ve
skutečnosti tím ale nebezpečnost vegetariánů nijak
nevzrostla, protože jeho mocenské ambice
s vegetariánstvím nijak nesouvisely.
Zbývá tedy vysvětlit, proč se víře oběti přičíst dají,
když je ateismu přičítat nelze. Určitá víra, a to nejen
ta náboženská ve smyslu „faith“, ale i ta
nenáboženská ve smyslu „believe“, je důležitou

součástí našeho jednání. K tomu, abychom něco
dělali, je potřeba nejen po něčem toužit, ale také
věřit ve správnost toho, co chceme udělat, a v reálné
šance to uskutečnit. Jinými slovy, i pro dobré i pro
zlé věci je potřeba hodně věřit.

Katolická církev je chytrá horákyně
Římskokatolická církev má na světě podezřele
zvláštní postavení, trochu něco jako chytrá
horákyně – oblečená-neoblečená, obutá-neobutá. Je
zároveň stará i mladá, je to střídavě víra, církev
a stát. Pomalu se zdá, že je rozumem stejně
neuchopitelná jako její Svatá trojice. A má být
zárukou… čeho vlastně?
Například ŘKC se pravidelně hlásí ke své
dvoutisícileté tradici, ale jakmile padne zmínka
o čarodějnických procesech nebo historii papežství,
stává se z ní najednou církev 21. století. Pokud
bychom ale argumentovali, že se jako mladá církev

uvedla do 21. století celosvětovými „pedofilními“
skandály, prohlásí, že je to moderní problém a opět
zestárne o dva tisíce let (což ovšem ve výsledku také
moc nepomůže).
Pokud zaútočíte na ŘKC jako na organizaci, začne
se bránit zákony na ochranu svobody vyznání (aniž
zdůrazní, že podle stejného zákona nesmí ani papež
veřejně napadat ateisty!). Jenže víra by měla být
osobní věc, a na tom je také teorie svobody
náboženství postavená.
Eskamotérským trikem ale ŘKC dokáže vysvětlit, že
má právo zasahovat nejen do politiky, ale i do
veřejného prostoru. To, že tak jedná jako organizace
věřících, nemá samozřejmě z hlediska zákona hrát
roli, jedná prostě jako organizace. Aby toho nebylo
málo, uzavřela tato církev se státem smlouvu, v níž
vystupuje jako stát.
Komický, a přesto strašidelný stát Vatikán byl
založen roku 1929 a v 2. světové válce sehrál

odpornou roli podporovatele diktátorských
klerofašistických režimů, kterou si později
zopakoval také ve Vietnamu.
Není žádný důvod, aby naše země měla s takovým
státem uzavřenou smlouvu, která je v některých
bodech nadřazená jiným mezinárodním smlouvám,
zákonům, a dokonce i Ústavě. Uzavření takové
smlouvy se většinou nazývá vlastizrada. Ne tak
v případě Vatikánu! Cituji z dokumentu Smlouva
mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě
vzájemných vztahů (uzavřena 25. července 2002):
„... vědomy si role katolické církve v českém
státě, jakož i v evropských i světových
dějinách při vytváření a ochraně
duchovních, kulturních a lidských hodnot
a rovněž potenciálu, kterým katolická církev
disponuje v procesu usmíření ve světě…“

To má být vtip? Přestože je to smlouva mezistátní,
mluví se tu o církvi. Je naprosté pokrytectví si
předstírat, že Vatikán jako stát nemá vlastní
ekonomické a politické cíle. Jenže náboženská mlha
brání politikům (těm možná ta zlatá) i prostým
křesťanům vidět skutečnost, že pro něj je
katolicismus prostě vývozní artikl. Čím dráže jej
prodá, tím více peněz bude mít. Bez peněz
nepřežije. Proto vždycky tolik touží po tom, aby
měl právo všude zakládat svoje misie a školy – jsou
to jeho filiálky. A také proto se vrcholní
představitelé ŘKC druží k jakémukoli vysoko
postavenému politikovi. Jediná věc, kterou vyrábí,
jsou encykliky!
Vatikán je ten nejtrapnější stát na světě, protože jiné
srovnatelně velké státy v Tichomoří vyvážejí
alespoň ryby a kopru. Je pro něj samozřejmě
mnohem větší terno, když svoji zakázku na výrobu
morálky, což ovšem není nic jiného než „jitrnice,

jakou svět neviděl“, prodá rovnou představitelům
státu než prostým lidem. To se také k mé lítosti
stalo i u nás.

Podle Srbů je homosexualita totalitní
ideologie
V Srbsku zakázala policie v roce 2012 pochod gayů,
což není tak překvapivé, protože i když se už
nějakou dobu v téhle zemi nebojuje, je pořád silně
náboženská a nacionalistická. Jde tedy spíše
o zákonitost než o překvapení a nebyl by přílišný
důvod se nad tím pozastavovat. Nakonec jakoukoli
demonstraci může stát zakázat, pokud se bojí
ohrožení veřejného pořádku.
To, co si ale reakci zaslouží, je komentář člena
politické strany Dveri Bosko Obradoviče:
„Srbsko si konečně uvědomilo, že pochod
musí být zakázán, protože propaguje

totalitární ideologii homosexuality. Kdyby
nebyl zrušen, znamenal by narušení našich
křesťanských hodnot, tedy naší tradice,“
No u sta chobotnic! To je tedy argumentace! Nikdo
asi nemusí dlouho bádat nad tím, že by uspořádání
pochodu homosexuálů nevyústilo v Srbsku
v homosexuální diktaturu, naopak
s ultranacionalisty a klerofašisty má tato země
nepěkné zkušenosti už dlouho.
Ostatně ani zmiňované násilnosti, kvůli kterým byl
pochod zakázán i v roce 2011, nespadaly na vrub
gayů a leseb, ale klerofašistické organizace Obraz.
Brzy na to byla postavena mimo zákon, přesto nelze
přehlédnout až příliš podobnou rétoriku stoupenců
politické strany Dveri. Také prezident organizace
Nebojsa M. Krstič tvrdil, že Obraz „bojuje proti
porušování lidských práv páchanému kvůli
legalizaci sexuálně deviantních homosexuálů

a leseb a četných sekt v naší zemi.“ Obradovič
a Krstič přesto jen primitivnějším způsobem
pronesli demagogické argumenty, které jsme i my
zvyklí slýchat od náboženských společností. Mohou
to dělat, protože mají za sebou autoritu pravoslavné
církve. Patriarcha Irinej totiž tvrdí, že pochod
homosexuálů uráží křesťanství.
Chová se vlastně stejně jako skupiny muslimů, které
brání na půdě OSN islámskou kulturu před
nebezpečím amatérského filmu a omlouvají vraždy
kvůli islámské „citlivosti“, chrání svoje děti před
nebezpečím Mickey Mouse a uráží je existence
nevěřících. To všechno dělají samozřejmě pod
heslem ochrany lidských práv a boje proti totalitě.
Extremističtí křesťané se permanentně snaží
nadiktovat svůj životní styl ostatním lidem, které
neváhají označovat za agresory a propagátory
totalitních ideologií. Vždyť projev arcibiskupa
Duky ve věci „církevních restitucí“ máme ještě živě

v paměti, podobně jako jeho postoj k podobné akci
u nás.
Je vlastně velmi dobře, že našeho arcibiskupa
nebereme příliš vážně, protože jako morální
autorita naprosto selhal. Srbsko ukazuje, jak by naše
společnost mohla vypadat, kdybychom ho za
platnou morální autoritu považovali.
Hloupé ale je to, že se média téhle hře podvolují.
Pokud někdo v médiích tvrdí, že dvě a dvě je pět, je
právem novináře ho upozornit na jistý rozpor
s realitou. V takovém případě totiž nejde o názor.
Proč by tedy mělo být na zneužívání slov pohlíženo
jinak? Na jakýkoli pokus obrátit pojmy jako
„svoboda“, „diktatura“, „lidská práva“ v jejich
protiklad bychom měli reagovat jasně a hlasitě.

Tolerantní náboženství aneb hledej
Buddhu!
Věc, kterou náboženství netolerují, ať jsou jakákoli,
je znesvěcení symbolů. Na to, že muslimové zabijí
pár desítek lidí, když někdo spálí tu jejich
oblíbenou knížku, jsme si už zvykli. Jenže jsou
i náboženství, která mají až chronicky tolerantní
pověst. Jedním takovým je buddhismus. Všichni
tušíme, že asi mahájánoví buddhisté (lámaisté) zase
tak moc tolerantní nebudou, ale jak je to s těmi
ostatními? No, jak se ukazuje, tak také ne.
Zatímco naše média považují pokutování
a podmínečné odsouzení turistů na Srí Lance za
zábavnou kuriozitu (měli zaplatit pokutu
v přepočtu asi 220 korun), dřívější případy ukazují,
že to zase tak veselé a výjimečné nebude.
Co se vlastně stalo? Inu, tři Francouzi – dvě ženy
a jeden muž – se vyfotografovali u sochy ležícího
Buddhy. Jedna z žen přitom předstírala, že ho líbá

na ústa a muž parodoval pozici sochy. Na policii se
pak fotografie dostaly z fotolabu, kde si turisté
nechali fotografie vytisknout. Dál už to znáte.
I když musím přiznat, že mi opravdu hodně lezou
na nervy mentálně omezení francouzští turisté,
kteří lezou, kam nemají (pravda, o dost méně než
italští studenti, jejichž vztah k památkám se rovná
vztahu stáda sarančat k vašemu salátu, a také o dost
méně než ožralí Angličané a Američané, kteří se
železnou pravidelností olamují končetiny sochám
na Karlově mostě), nemohu přejít, že rozsudek byl
v podstatě hlavně náboženský. Ano, byl to rozsudek
za rouhání! To nedělá buddhismu moc dobrou
vizitku.
Ještě zajímavější je ale starší případ, kdy měl rapper
Akon zakázán vstup na Srí Lanku kvůli klipu,
v němž tančí „spoře oděné ženy“ (tj. v plavkách)
před sochou Buddhy. Když drobně pominu, že
Akon je asi trochu na hlavu, protože podle svých

slov vyznává islám (nebo na to má vlastní dost ujetý
výklad), tak opět zůstává fakt, že najít v jeho
videoklipu sochu Buddhy dá docela práci. A že
kvůli tomuhle zaútočili na sídlo Maharaja
Broadcasting and Television nábožensky uražení
Sinhálci a zranili čtyři pracovníky televize, tak nad
tím už zůstává rozum stát.
V roce 2009 demonstrovali buddhističtí studenti
proti výzdobě baru Buddha v Jakartě. Součástí
vybavení byla totiž také socha Buddhy. Nejvíce jim
vadilo, že je na tak „neslušném místě“. Bar byl
opravdu uzavřen! Je zajímavé, že mnohem výrazněji
neprotestovali proti tomu, když byl Buddha
předělán na obchodní značku. Označení Buddha
Bar je totiž tradiční název tohoto typu restaurací už
od roku 1996.
Z přednesených námitek mě nejvíce zaujalo
prohlášení: „Čeho se dočkáme příště, Baru
Mohamed?“ To by stálo za úvahu – fastfood Ježíš by

si konkuroval s bary Buddha, občerstvením
Mohamed a košer restauracemi Mojžíš. Souboj
kuchyní by možná stál nakonec méně životů, než
nás každoročně stojí náboženská tupost.
Ale největší legrace na tom je, že buddhismus vůbec
nezná pojem rouhání a sám Siddhartha Gótama
zvaný Buddha nechtěl, aby mu byly stavěny sochy.
Jenže tak už to u všech těch fundamentalistických
uctívačů bývá, vždycky si z okolního světa vezmou
to nejhorší.

Kanadský holokaust
Když se mluví o Americe, zmiňuje se většinou
Kanada jako ten dobrý, méně militantní soused
USA s vyšší kulturou a nižší kriminalitou. Jenže
i Kanada vznikla na základech genocidy. Není to
přitom otázka předminulého století; snaha
o „převýchovu“ Indiánů, která stála na

50 000 indiánských dětí život, skončila teprve
nedávno.
Ostudnou úlohu v ní sehrály katolické internátní
školy i celý systém indiánského rezidenčního
školství. Poslední z těchto škol byla zavřena roku
1996! Úmrtnost indiánských dětí v nich byla přes
50 % (dnes udáváno až 69 %) a líčení
o podmínkách si nezadá s vyprávěním
z koncentračních táborů v Evropě za doby
2. světové války.
Cituji z ukázky textu z knihy Ukryto před dějinami:
Kanadský Holokaust od Kevina Anetta:
„Sedmdesáti osmiletý Bill Seward
z Nanaima, BC, uvádí: ‚Moji sestru Maggii
zabila jeptiška ve škole Kuper Island
vyhozením z okna třetího poschodí. Všechno
se zametlo pod koberec. Nikdy nebylo žádné
vyšetřování. Nemohli jsme si najmout

právníka, jsouce Indiáni. A tak se nikdy nic
nedělo.‘
(Svědectví Billa Sewarda, Duncan, BC,
13 srpna 1998)
Dianne Harrisová, zdravotní zaměstnankyně
Rady chemainské skupiny na ostrově
Vancouver, potvrzuje vraždění.
‚Vždy jsme slýchávali příběhy o všech dětech
zabitých na Kuper Island. Hřbitov pro
miminka kněží a dívek byl přímo na jih od
školy, dokud nebyl překopán kněžími po
zavření školy v roce 1973. Jeptišky prováděly
potraty, přičemž někdy zabily matky. Bylo
tam mnoho zmizení. Má matka, které je
osmdesát tři let, viděla kněze vláčet dívku za
vlasy dolů po řadě schodů, a ta na následky
zemřela. Děvčata byla znásilňována,
zabíjena a pohřbívána pod prkny podlah.
Požadovali jsme po místní RCMP exhumaci

toho místa a pátrání po ostatcích. Ti pokaždé
odmítli, naposledy v roce 1996. Desátník
Samson nám dokonce vyhrožoval. Takové
ututlávání je normou. Děti byly drženy
pohromadě s děcky nakaženými TBC na
ošetřovně. To byla běžná praxe.
Dokumentovali jsme třicet pět
jednoznačných vražd během sedmiletého
období.‘ (Svědectví paní Harrisové Tribunálu
IHRAAM, 13 června,1998)“

Hrdinové informační války
Už několik let mají naše média dosti podivný zvyk
označovat pachatele nábožensky motivovaných
zločinů jen podle jejich původu. Dozvíme se tak, že
jistou vraždu spáchal například Afghánec, Egypťan
nebo Maročan. Tato snaha o náboženskou
korektnost je přitom jistým způsobem neskutečně
rasistická.

Tito lidé se totiž nedopouštějí zločinů kvůli tomu,
kde se narodili, ale kvůli ideologii, kterou zastávají.
Ano, spolu s jinými zeměmi patří také tyto mezi
země „tradičně muslimské“ – to ale neznamená
totéž co muslimské. (Znamená to jen tolik jako
prohlášení, že Čechy jsou zemí tradičně
křesťanskou. Rozhodně ale nejsou křesťanskou
zemí v současnosti.) Společnost je v nich mnohem
pestřejší, sahající od islámských radikálů přes různé
sekulární výklady islámu až po skutečné ateisty.
Vkládat rovnítko mezi obyvatele takové společnosti
a muslimy je přesně to, co by si přál každý skutečný
náboženský fanatik. Vytvoření iluze muslimských
států totiž nutně vede k tomu, že se místní ateisté
a sekularisté dostávají do izolace – ve své zemi jsou
považováni za zkažené a poameričtěné, ale západní
země se k nim nehlásí.
Náboženské a polonáboženské muslimské diktatury
je tedy mohou klidně vraždit a zavírat na mnoho let

do vězení, aniž by tím vyvolaly nějakou světovou
odezvu. Evropští politici dělají všechno pro to, aby
dobře vycházeli s politiky tradičně muslimských
zemí, bez ohledu na to, jaké názory reprezentují.
Není přitom žádným tajemstvím, že právě oni jsou
největšími příznivci náboženské cenzury
a propagandy. Každá diktatura může totiž přežít,
jen když svou existenci nějak legalizuje, a to může
jen ovládáním přístupu k informacím. Dříve bývalo
poměrně snadné ovládnout místní tisk, rozhlas
a televizní stanice, dnes se ale ke státním médiím
i v těchto zemích přidává internet. Blogy
a facebookové stránky mění pohled na svět
především u mladých lidí.
Kareem Amer byl prvním blogerem odsouzeným
v Egyptě na čtyři roky za urážku islámu. Stalo se to
v roce 2007, tedy ještě za vlády Husního Mubaraka!
Aliaa Magda Elmahdy je Egypťanka, známá jako
„nahá blogerka“ a aktivistka hnutí FEMEN.

Upozornila na sebe nahou fotografií na jednom ze
svých blogů 23. října 2011.
Tunisanka Amina Tyler (v době kauzy 19 let) byla
zatčena za zveřejnění svých polonahých fotografií
na facebookových stránkách. Na holém těle na nich
měla napsáno: „Mé tělo patří mně a není zdrojem
ničí cti.“
Jabeur Mejri a Ghazi Beji byli v Tunisu v roce 2012
odsouzeni na sedm let za ateismus a urážku islámu
za karikatury zveřejněné na Facebooku.
Waleed Al-Husseini (Walid Husayin) je
palestinský ateistický bloger, což je vzhledem
k okolní společnosti zvláště obdivuhodné,
a vzhledem k tomu, že si ve svých 27 letech dovolil
parodovat Korán (vyzval ve stejných verších ke
kouření marihuany), také zvláště nebezpečné.
Syrská lékařka Wafa Sultan se stala kritičkou
islámu poté, co viděla zvěrstva páchaná povstalci za

pokřiku „Allah akbar“. V současné době žije
v emigraci.
Kolik jmen by to ještě bylo? Nahla Mahmoud
(Súdán), Abdel Aziz Mohamed Albaz (Kuvajt),
Ayaan Hirsí Alí (Somálsko – v emigraci), Subrata
Adhikari Shuvo, Mashiur Rahman Biplob, Rasel
Parvez a Asif Mohiuddin (Bangladéš)… dalo by se
pokračovat ještě dlouho. Společnost ani v jedné
z „islámských“ zemí není ani zdaleka monoliticky
islámská, jak se nám snaží namluvit naše
i muslimská média. To nejhorší, co bychom mohli
udělat, je to, že bychom jim uvěřili.
Našimi protivníky nejsou Bahrajňané, Tunisané,
Egypťané, Maročané, Súdánci, Íránci, Libyjci ani
třeba Bangladéšané. Našimi protivníky jsou
nevzdělanost, islám a mocenské struktury, které ho
proudem peněz především z Kataru a Saúdské
Arábie udržují při životě.

Na rozdíl od rasistů si nemůžeme myslet, že se
tento problém vyřeší tím, že muslimské extremisty
prostě odešleme do zemí, z nichž pocházejí, i tam
totiž žijí lidé, kteří si zaslouží být svobodní. Jejich
zbraní jsou informace – zdánlivě křehké
a nanicovaté proti kulometům a petrodolarům – ale
přitom je to to jediné, co může tento svět změnit.

Multikulturalismus a pátá kolona
Již dříve jsem se vyjadřoval o multikulturalismu
dosti skepticky, přesto nechci tvrdit, že by nebyl
možný, jen to opravdu nemůže fungovat tak
snadno, že bychom prohlásili všechny kultury za
sobě rovné. Ano, jsem cosi jako „kulturní šovinista“,
tato kapitola by se přesto mohla jmenovat „Proč na
multikulturalismus věřím“. To si samozřejmě žádá
vysvětlení a já ho také hodlám v následujícím textu
podat.

Především existuje několik významů slova
multikulturalismus, z nichž já budu mluvit jen
o jediném – o tom, který popisuje mírové soužití
více kultur. Takový multikulturalismus je evropskou
realitou – máme tu spoustu jazyků, spoustu
lokálních zvyků, územních celků, tradic, oděvů,
tradičních technologií. Přesto poslední dobou
dostává myšlenka soužití pořádné rány.
Problém je v tom, že příliš mnoho kultur považuje
tu svoji za nadřazenou. Jedná se ale vždy vlastně jen
o jediný obor, v němž vždy dochází ke střetu –
o etiku. Přijmout jakýkoli poznatek z jakéhokoli
oboru nedělá většině kultur žádný problém, kromě
oboru etiky. Téměř všechny považují svou etiku
a morálku za naprosto exkluzivní. Nejraději by ji
nařídili všem, a to i násilím.
Překročit iluzi vlastní exkluzivity chce samo o sobě
dosti vyspělou etiku, kterou většina světových
kultur vůbec nemá. Etiku, která se dokáže odpoutat

od náboženství, postavit se vrozené xenofobii
a která chápe sama sebe jako výsledek lidské práce
a zkoumání. Bez toho není žádné takové soužití
možné. Ve společném multikulturním prostoru
spolu mohou žít jen kultury, které se vzájemně
uznávají. Multikulturní společnost je exkluzivní
klub, do kterého nesmějí být vpouštěny společnosti,
které v něm nedokáží žít.
Čím se ale pak liší sekulární etika od jiných
morálních systémů, když je také exkluzivní?
Náboženská etika stojí vždy na dogmatech. Je v ní
jasně řečeno, co se smí a co se nesmí, případně co
se jak trestá. Zpravidla jde o pravidla ze zaostalých
oblastí, stará i několik tisíciletí a do naší doby
naprosto nevhodná. Střetnutí dvou kultur,
postavených na dogmatických etických systémech,
proto končí vždy krveprolitím.
Sekulární etika a sekulární zákony naproti tomu
nejsou postaveny na náboženství, bozích

a dogmatech, ale jsou vlastně soustavou „dohod
o neútočení“. Stojí na tom, že si lidé různého
smýšlení spolu sednou, domluví se, co nebudou
jeden druhému dělat, a vytvoří pravidla, která
budou obecně platná pro všechny skupiny.
Ochota dohodnout se je podmínkou pro vznik
sekulární etiky i sekulárního zákonodárství.
Skupiny, které se dohodnout odmítají, se na nich
nemohou podílet. Proto je iluze nadřazenosti
základním znakem etické zaostalosti.
Multikulturalismus prostě narazí na své možnosti
pokaždé, když se střetne s morálním dogmatismem.
Přesně tento případ zažívá Evropa v současnosti při
svých problémech s islámem. Mezi muslimy existují
jednotlivci, kteří jsou schopni koexistovat v naší
společnosti, jako skupina ale nemají muslimové
v evropské multikulturní společnosti co dělat,
protože jim v tom jejich kultura (neoddělitelná od
náboženství) brání.

K naší velké smůle má samotná Evropa v sobě
pátou kolonu, která se projevuje sice mírněji, ale
stále velmi podobně. Jsou to církve a nacionalisté
(často skupiny hlásící se k obojímu). Poznáte je
snadno podle jejich pocitu nadřazenosti
a zneužívání pojmů jako „rodina“, „vlast“, „národ“,
„tradiční hodnoty“.
Mohlo by se zdát jako obrovský paradox, že
skupiny, které nám slibují „ochranu před islámem“,
nám zároveň také vnucují jeho etickou úroveň. Ve
skutečnosti jde ale o zákonitost, protože potlačení
sekulární etiky (a porušení sekulárního
zákonodárství) vede vždy k posílení domácích
dogmat (náboženských a nacionalistických hnutí).
Nechci být zachráněn před myšlením středověké
Asie návratem do středověké Evropy!
Navíc je tato „ochrana“ už dávno značně děravá.
Joseph Ratzinger považuje katolicismus za tak
exkluzivní, že nesnese nejen ateisty, ale ani

agnostiky. Představuje tedy pro sekulární
společnost naprosto stejnou hrozbu jako radikální
islámští duchovní.
Podobný vývoj můžeme sledovat i v USA, kde
například G. H. W. Bush několikrát uvedl, že
nepovažuje ateisty za občany a že by neměli mít
občanská práva. Náš pražský arcibiskup D. Duka si
notuje se zástupci Organisation of Islamic
Cooperation o potřebě zachovávat tradiční hodnoty
jako například rodinu. Při známé papežově
podpoře pronásledování a justičních vražd
homosexuálů nás mohou napadnout děsivé
představy tradičních hodnot prosazovaných ve
spojení s islámem.
Je příznačné, že se proti takovým výrokům ozvalo
jen Občanské sdružení ateistů České republiky,
které varovalo, že představa tradičních islámských
rodinných hodnot zahrnuje také právo znásilnit
svou manželku nebo ji fyzicky trestat. Žádné české

oficiální zpravodajství přesto neodsoudilo ani
papežovy výroky, které směřují proti svobodě
nevěřit, zanesené v naší ústavě...
Před tímto vším nás může zachránit pouze
sekularismus, když si ovšem konečně uvědomíme,
že je to něco, co stojí za to bránit. Pak bude možná
i skutečná multikulturní společnost.

Návraty ke kořenům
J. A. Polák napsal na svém blogu Amor Vacui
v článku Muslimové mají pravdu - naše civilizace je
zkažená:
„Samozřejmě, že krizi naší identity reflektují
rovněž silně konzervativní, často
i klerofašisticky nebo neonacisticky laděné
iniciativy všeho druhu a spolu s kritikou
současné situace hovoří o ‚návratu
k tradičním hodnotám‘. Rád bych upozornil,

že jejich požadavek je identický
s požadavkem islámských fundamentalistů,
proti nimž se obvykle výrazně vymezují.“
Tradičně chápeme „návraty ke kořenům“ jako něco
pozitivního, ať už něco takového dělá jednotlivec
nebo třeba celá civilizace. Rád bych tento mýtus
zbořil, návraty ke kořenům zdaleka nemusejí být
vždy pozitivní. Většinou jde totiž o dva různé
přístupy, které se od sebe liší asi jako oheň a voda.
Když se člověk „vrací ke kořenům“, znamená to
většinou, že se vrací do rodného kraje, do své
základní školy nebo navštíví myšlenkový proud,
který kdysi dávno opustil, protože je o něco starší,
o trochu jiný a chce si připomenout a přehodnotit
události, které ho kdysi vedly k jeho rozhodnutím,
k jeho životní cestě. Je to jako vrátit se na starou
křižovatku a vydat se z ní jiným směrem než
posledně.

Člověk se ke svým kořenům vrací právě proto, že už
je jiný a nechce opakovat to, co už prožil. Nevrací
se, aby vše zopakoval, natož aby se stal znovu
dítětem závislým na svých rodičích. Ostatně každý
člověk ví, že už to není možné. Jak obrovský je to
rozdíl proti tomu, když se ke kořenům vrací nějaké
hnutí nebo kultura.
Když se civilizace „vrací ke kořenům“, většinou ji
nevede snaha po pochopení vlastního údělu, ale
pohádka o ztraceném zlatém věku. Do něj se dá
údajně vrátit odhozením všech vymožeností
a poznání, návratem do stavu kulturní infantility.
Ve 21. století pak najednou vidíte zlatem
oplácaného pravoslavného popa, jak žehná
kosmické raketě, slyšíte volání pitomců
dožadujících se ukřižování Darwina nebo zákazu
očkování, „léčbu“ homosexuálů či zavedení práva
šaría do moderního zákonodárství Egypta či Libye.

Takový návrat ke kořenům nakonec znamená pro
kulturu vždy jen kolaps. Moderní etika i moderní
výrobní postupy jsou výsledkem kulturního tlaku.
Když společnosti, která má miliony členů, vnutíte
pravidla a prostředky, kterými by bylo možné
uspokojit kmen o pouhých několika desítkách či
stovkách lidí, nemůžete ji udržet ani sytou ani
organizovanou. Proto civilizace, které neumějí
změnit svůj přístup, nakonec umírají na důsledky
myšlenek, které je stvořily.
Islámská i euroatlantická civilizace by se opravdu
měly vrátit ke kořenům, ale ne tím druhým,
laciným a životu nebezpečným způsobem. Měly by
se tam vrátit, aby přehodnotily to, co se stalo,
a kterým směrem by chtěly dál pokračovat. Bojím
se jen, že toho nejsou schopny. Zatím ne...

Utahování šroubů
Předpovídání budoucnosti je nejnespolehlivější
z lidských činností. Někdy je v té naší neschopnosti
i kus naděje, že všechno může dopadnout i lépe,
než se zdá. Není příliš těžké být při pohledu na ten
náš svět poněkud paranoidní.
Už v roce 1975 pozoroval Gilles Kepel zvláštní jev,
že se monoteistická náboženství přestávala
přizpůsobovat modernímu světu a začala se naopak
snažit připodobnit svět svým představám. Pustila se
do toho s neobyčejnou vervou prostřednictvím
politiky. Dnes už může něco takového považovat za
„překvapivou myšlenku“ snad jen Tomáš Halík.
Poněkud hysterické výstupy kolem vydání
Dawkinsovy knihy Boží blud v českém jazyce
zakryly skutečnost, že celé hnutí Nového ateismu
vzniklo jako alergická reakce na pronikání
náboženství do výuky biologie na základních
a středních školách. Je patrné, že se ideologie

„inteligentního designu“ šíří po světě daleko mimo
hranice USA.
Že se nás to netýká? Omyl! Už v říjnu roku 2005 se
u nás v Paláci kultury konal sabat kreacionistů jako
z doby temna, nazvaný „Darwin a inteligentní
projekt: Výzva pro vědu 21. století“. Adventisté
sedmého dne dokonce propagují nejuhozenější
verzi kreacionismu – kreacionismus mladé Země.
Přejmenovaný kreacionismus se učí v celé Evropě
i u nás. Pak je ovšem na místě se ptát: Jakou funkci
takové školství plní?
Ještě křiklavějším příkladem je přijímání zákonů
proti rouhání v EU a tresty za rouhání v Rusku.
Pronásledování „nepřátel církve“ se dostává tak
daleko, že katolická a pravoslavná církev dosahují
srovnávání s muslimskými radikály. Těžko lze jinak
chápat třeba práci na celinách pro členky Pussy
Riot, ani na tom ale není dost, kapela má být

skutečně vymazána z povědomí lidí. Ruské státní
orgány se snaží o její odstranění z internetu.
Znalejší zabolí prosazování islamistických zákonů
v Tunisku, které bylo vždycky výstavní skříní
severní Afriky, přinejmenším v tom, že mělo pěkně
našlápnuto k sekulární demokracii. Za ním
následují i další „osvobozené“ arabské země, které
se pomalu dostávají pod stále větší tlak
fundamentalistů.
Neméně depresivní jsou snahy o privatizaci
internetu a jeho cenzuru. Jako vrcholky z toho
všeho vyčnívá zákaz Wikipedie Putinovým
režimem a znepřístupnění historického archivu
NASA. I když jde o dvě věci vzniklé z různých
důvodů, směr nabírají stejný – znepřístupňování
informací na základních i vyšších stupních.
Korunu všemu nasazuje jásání českých médií nad
životem a dílem Margaret Thatcherové, které
zůstane v některých bodech navždy sporné

a v jiných naprosto amorální. Rozhodně nelze
kladně hodnotit její podporu apartheidu a mnoha
hrůzných diktatur včetně Suharta a Rudých
Khmérů.
Ekonomové se v podstatě shodují na tom, že
vyvedla Velkou Británii z krize. Oponenti
upozorňují na to, že spíše než její ekonomické
postupy to asi byla těžba ropy, jejíž výnosy však
polyká sociální podpora. Když jsme v roce
2011 sledovali s překvapením hořící Londýn,
nedocházelo mnohým, že tohle je také
pravděpodobně důsledek její politiky.
Ve Velké Británii v podstatě rozbila systém
vzdělání, zvedla nezaměstnanost (na 3 miliony)
a zavedla cenzuru. Postarala se o „otevření nůžek“
a v podstatě zničila britskou střední vrstvu. Ostatně
právě M. Thatcherová, jež byla takovým vzorem
pro V. Klause, byla vzorem i pro postavu Adama
Sutlera ve filmu V jako Vendeta. Fungování státní

správy v její době se promítá i do filmu Brazil. Ne,
opravdu se nedivím, že Všichni na sever od
Birminghamu jsou už totálně namol, jak hlásal jistý
článek. U nás se ale zatím zdá, že asi bude
přenesena na nebesa.
Co to dohromady znamená? Budoucnost se zdá
býti spíše taková „noir“. Jediné naprosto otevřené
možnosti šíření informací mají vlády a církve.
Samovzdělávání je omezováno a svobodný přístup
k informacím rušen. Proti svobodě bádání jsou
vedeny kampaně. Zažíváme možná počátek jedné
z největších konzervativisticko-plutokraticko-náboženských ofenziv. Půvabně absurdní na tom
celém je, že právě skupiny, které často varují před
nebezpečím „strašlivého Nového Světového Řádu“
čili NWO, nám připravují takovouhle budoucnost
diktatur a teokracií.
U nás je zatím zdánlivý klid, ale neměli bychom se
nechat mást. To, že neexistuje výzkum o výuce

kreacionismu na českých školách, neznamená, že se
nevyučuje. Naopak ze škol spravovaných církvemi
mám informace o tom, že ano.
Navyšování podílu pořadů propagujících
náboženství (křesťanství) v českých
veřejnoprávních médiích, zvýhodňování přístupu
náboženských skupin ke grantům a nakonec i ten
finanční megatunel (církevní „restituce“) pro ŘKC
dohromady říkají jen jedno – nejsme na okraji,
jsme v oku orkánu.

Islamofobie a ateofobie možná vůbec
neexistují
V květnu roku 2013 jsem udělal zajímavý pokus,
k němuž mě inspiroval Otevřený dopis státnímu
Ústavu mezinárodních vztahů: nepodporujte
islámský extremismus a útlak ateistů zveřejněný na
stránkách www.osacr.cz. Jde o protest proti

pořádání konference o islamofobii na Ústavu
mezinárodních vztahů.
Zadal jsem do českého Googlu hesla „ateofobie“
a „atheofobie“. V případě „ateofobie“ vyšly celkem
čtyři odkazy, v případě „atheofobie“ žádný. Pro
jistotu jsem ještě zadal heslo „ateistofobie“, které
vyšlo zdánlivě lépe – 23 odkazů. Problém byl v tom,
že naprostá většina z nich pocházela buď
z webových stránek Občanského sdružení ateistů
České republiky nebo z jeho facebookových
stránek.
Na heslo islamofobie vyšlo 478 odkazů. Zdálo by se,
že se v České republice nešíří ateofobie, ale
islamofobie, jenže je tu problém – ani jednu
z těchto fobií není snadné definovat. Na nás ateisty
může veřejně nadávat kdokoli dokonce i ve
veřejných sdělovacích prostředcích, označovat nás
za tupé, arogantní, nevzdělané, amorální, duševně
nevyrovnané, poškozené osobními tragédiemi,

zkrátka méněcenné a naše přesvědčení za bezcenné.
Přesto se nestane vůbec nic.
Nezdá se ale, že by se někdo reálně obával toho, že
se na náměstí odpálí ateistický terorista nebo že dav
ateistů vypálí ambasádu a povraždí pár lidí, protože
jejich ateistické smýšlení urazila nějaká karikatura
v novinách.
V České republice je poměrně dost ateistů na to,
aby nevznikaly lavinovité poplašné zprávy
o ateistických černých mších. Vždyť každý třetí
člověk u nás se veřejně přihlásil k ateismu! Ateisté
tedy u nás nevypadají jako hrozba, ale spíše jako
někdo, na kom si věřící rádi demonstrují svoji
nadřazenost. To ovšem není fobie, to je hulvátství.
Trochu jinak je to s islamofobií. Jako fobii
označujeme strach, který je neodůvodněný. Strach
z konkrétního muslima může být neodůvodněný
nebo odůvodněný, ale strach z islámu je rozhodně
odůvodněný. Islámské učení nijak nezakrývá, že má

v plánu z ostatních lidí udělat otroky a ateistům či
odpadlíkům slibuje smrt. Bát se hrozby otroctví
a smrti rozhodně iracionální není (samozřejmě za
předpokladu, že máte svůj život rádi).
Pokud byste snad muslimy označili naprosto
stejnými slovy, jakými bývají běžně častováni
ateisté, asi byste se do televize nedostali, možná
byste měli na krku i žalobu, přestože právo věřit
i právo nevěřit je u nás obsaženo v jediné právní
formulaci. Schválně zkuste v přímém přenosu říci,
že muslimové jsou tupí, arogantní, nevzdělaní,
amorální, duševně nevyrovnaní, poškození
osobními tragédiemi, zkrátka méněcenní a jejich
víra je bezcenná.
Kromě hrozby ze strany islamistů vám přibude také
nálepka neonacisty. Jistě, neonacisté jsou proti
islámu (zatím), ale ti jsou jaksi programově proti
všem. Jsou prostě jen jinak polarizovanou
skupinou, která je ale v důsledku stejně programově

xenofobní jako islamisté. Skutečně militantních
neonacistů jsou u nás ale jen asi čtyři tisíce.
Zato ateistů, které islám chápe jako ideální terče pro
zotročení a demonstrativní náboženské vraždy, je tu
nejméně tři a půl milionu (ti, kdo se označují jako
„bez vyznání“). Z toho je zřejmé, že neonacisté
slouží pouze jako slaměný panák a cejch, který má
diskreditovat právo kritizovat islám.
Akce Ústavu mezinárodních vztahů působí
v takovém kontextu děsivě, protože ji zaštiťoval
Kuvajt – země, která považuje ateismus za trestný
čin. Právě v době, kdy se konala, věznil Kuvajt
27letého egyptského blogera Abdula Aziz
Mohamed El-Baze za šíření ateismu a sekulárních
hodnot.
Když se na celou situaci podíváte z odstupu, uvidíte,
že v médiích, zákonech a na konferencích nejsou
nejvíce slyšet názory nejpočetněji zastoupené nebo
nejrozumnější, ale jen ty nejbohatší a nejnásilnější.

Snad je to pochopitelné na nějaké úrovni politiky,
ale když nemá rozum ani vědecká instituce, jakou je
Ústav mezinárodních vztahů, měli bychom být my
ateisté alespoň o hodně hlasitější.

Příliš ochrany
Trest smrti za kreslený vtip, drakonické tresty za
stahování hudby, Mnichovská dohoda, problémy
v pohraničí, rockerky v ruském vězení. Co mají
tyhle věci společného?
Ve všech případech to začalo voláním po ochraně.
Neexistuje totiž lepší způsob jak vytvořit bojechtivý
dav, než když se vám povede vyvolat pocit
ohrožení. Mluvilo se o ochraně víry, autorů,
národa...
Ty případy mají společného více, než se zdá. Ve
všech bylo nakonec právo ohnuto ve prospěch toho,
kdo nejvíce křičel, a v neprospěch rozumu. Nikdy
se je podlézáním silnější straně nepodařilo uklidnit,

natož ukončit, a pokaždé to skončilo terorem,
vražděním, válkou, justičními zločiny.
Ve dvou případech z uvedených se jedná o volání
po ochraně víry. Kreslíř dánského časopisu ani
netušil, že by mohl mít jeho vtip takové následky,
jaké nakonec měl. Ostatně byl to opravdu následek
onoho vtipu? V tom je ta potíž. Arabové
jednoznačně označili podobiznu
Mohameda s bombou v turbanu za ohrožení svého
náboženství a spousta lidí náhle opravdu dala na
jejich argumentaci – „No jo, to přece kreslit neměl,
když je to tak uráží!“
Desítky zavražděných a vypálené ambasády byly
najednou ničím proti zločinu kresby, tedy vlastně
zločinu rouhání. Byla to první taková velká kauza
v moderní době, kdy se věřící muslimové pokusili
přenést svou představu práva do západního světa,
a skutečně se jim to částečně podařilo, protože jim
evropští politici vyšli vstříc na základě zákonů na

ochranu víry. Ty se postupně prosazují v různých
zemích EU, údajně na základě Listiny základních
práv a svobod. (Stejně je zdůvodněno, proč musejí
čeští nevěřící ze svých daní dotovat církve.)
Problematika rouhání je dosud předmětem
Doporučení Parlamentního shromáždění Rady
Evropy č. 1805 (2007) ze dne 29. 6. 2007 o rouhání,
náboženských útocích a nenávistných projevech proti
osobám na základě jejich náboženství. V roce 2010,
když byl takový zákon zaveden v Irsku, na něj
tamní ateisté reagovali „rouhacími demonstracemi“,
ale moc toho nesvedli.
Problém těchto zákonů je v tom, že nadřazuje právo
na vyznání nad ostatní lidská práva, především nad
právo na svobodu projevu, právo na vzdělání, právo
na spravedlivý soud, a dokonce právo na život
(odpírání ošetření a léků v katolických
nemocnicích).

Podobné zákony nás vracejí do doby před nástup
osvícenství, kdy patřilo rouhání k nejpřísněji
trestaným zločinům. V habsburské monarchii ještě
trestní zákoník Marie Terezie Constitutio
Criminalis Theresiana (1768) stanovil tři formy
zločinu rouhání, které byly trestány jednak
upálením, jednak useknutím ruky, resp. vytržením
jazyka a stětím, jednak konečně bitím.
Několikrát jsem již upozorňoval, že původní
význam obratu „svoboda vyznání“ znamenal: „věř
si, čemu chceš, pokud svým chováním neporušíš
zákony a svobodu ostatních“. Rozumějte: Byla to
svoboda na sekulárním principu vyjádřeném
Voltairovým citátem: „Nesouhlasím s tím, co říkáš,
ale až do smrti budu hájit tvoje právo to říkat.“
Dnes je ale stejný termín vykládán jako: „Chovej se
tak, abys ničím nemohl nikoho urazit.“
Jak velký je to problém, ukazují problémy
s prasátky, která jsou z dětských knížek

vymazávána, protože jsou podle muslimských
představ nečistá. Podobně začal i „hon na Mickey
Mouse“ – islám totiž považuje myši za pomocníky
ďábla.
Tyto zdánlivě komické příklady ukazují, že stávající
představa o „nekonfliktním prostoru“ prostě není
možná. Muslimy, ale i jiné věřící jistě urážejí
i nudistické pláže, chrámy jiných církví, existence
subkultur i ateistů a spousta dalších prvků, které
nelze z naší kultury jen tak odstranit bez
drastického omezení lidských práv.
Koncert Pussy Riot a postoj ruské veřejnosti
k rozsudku pro tři mladé ženy (z toho dvě
maminky) by nás měl děsit. Nebyly totiž souzeny za
žádný zločin, který by mohla sekulární společnost
odsoudit, ale „z podněcování k nenávisti vůči
pravoslavné církvi“. Je charakteristické, že v tomto
případě pro toto tvrzení žádné důkazy potřeba
nejsou!

Pokud je pravda to, co říkají média, totiž že
46 % Rusů by s takovým rozsudkem souhlasilo, pak
by bylo zřejmé, že gulagy a komunistický teror
nepocházely ani tolik z komunistické ideologie,
jako z podstaty samotné ruské společnosti
(podobně jako v islámské společnosti). Přijímání
zákonů, které kriminalizují rouhání, bohužel
znamená, že i v naší společnosti je cosi shnilého.

Braňte vesmír proti
krokokachnám!
Ďábel Darwin
Podivná věc, opravdu podivná. V popkultuře se
začíná objevovat jméno Charlese Darwina v tak
zvláštních spojitostech, že si až říkám, jestli nejsem
svědkem zrození nějakého mýtu. Samozřejmě že se
Darwinem ohánějí šílení křesťané, kteří ani nevědí,
co objevil, ani že evoluci nevynalezl, ani jí nenavedl
Hitlera k holocaustu. Tady jde o něco jiného.
Darwin už prostě v povědomí obyčejných lidí
dostává znaménko mínus. Je to záporák, aniž
kdokoli ví proč. Nedávno mě zase na tuhle
myšlenku přivedl film Vyměřený čas (In Time).
Není to žádné veledílo, ale je pod ním podepsán
Andrew Niccol, ten samý člověk, který natočil
Gattacu a Truman Show.

Tak proč má sakra v tomhle filmu hlavní záporná
postava sejf zakódovaný datem Darwinových
narozenin? Člověk, na kterém není nic přirozeného,
ve světě, který je dokonale nepřirozený i uvnitř
onoho filmového nepřirozeného světa, má nějaký
vztah k Darwinovi, který se naopak snažil přijít na
kloub podstatě přirozenosti? Proč tam nemá třeba
narozeniny Pol Pota, Césara nebo Rothschilda?
Nebo proč tam v rámci oné časové diktatury nemá
prostě nějakého slavného hodináře, matematika
nebo ekonoma? Proč přírodovědce?
Podruhé mě to zarazilo ve filmu Atlas mraků. Ten
film mám rád, protože... no to je složité... prostě se
mi líbí. Jenže v jednom místě se mi děj zadrhne.
Sonmi 451 je v mytologii lidí po Pádu „dcerou boha
Darwina“. Ne že by v mytologii nemohl být kdokoli
dcerou kohokoli, ale čekal bych v takovém případě
alespoň nějaký filmový důvod. Tenhle tón však
zazní nesmírně falešně. Snažil jsem se vzpomenout,

jestli byla tahle formulace i v knižní předloze, ale
nevybavuji si ji.
Sonmi 451 je totiž obdobou Čapkových robotů
nebo replikantky Rachel z filmu Blade Runner – je
servant. Nemá s přírodním výběrem společného nic
jiného, než že se její tvůrci tímto způsobem
vyvinuli. Její vznik je čemukoli přirozenému tak
vzdálený jako zásobník na milion let ukrytý
v trezoru předchozího filmu.
Japonské přísloví říká, že „slabí jsou masem, které
jedí silní“. Tohle rčení vytváří jeden pól životních
postojů, které film ukazuje. Jenže ve spojení
s tvrzením, že je Sonmi 451 Darwinovou dcerou,
si pod ním většina věřících Američanů představí
spíše deformovanou podobu evoluční teorie „zubů
a drápů“, kterou tak rádi straší kreacionisté. Jméno
nešťastného biologa se postupně stává ve filmech
něčím jako cejchem zla.

Zdá se vám, že to už přeháním? Myslím, že ani ne.
Už teď se najdou lidé, kteří si myslí, že Starej
Georgie (ďábelský duch z filmu Atlas mraků) je ve
skutečnosti Darwinův duch! Mám z toho divný
pocit, zdá se, že démonizace Darwina pronikla
nesmírně hluboko, až do podvědomí tvůrců filmů.
Nevím, kdy se ve filmu objeví Charles Darwin
plivající oheň a snažící se kouzlem zvaným evoluce
proměnit všechny lidi v opy, ale bojím se, že ten den
není až tak vzdálený.
Ostatně už dnes věří v USA více lidí v reálnou
existenci pekla než v existenci přirozeného výběru.
Jen by mě zajímalo, kolik lidí u nás vlastně evoluční
teorii rozumí.

Tygří společnost, zuby a drápy
To, že je diskuze s kreacionisty tak neskutečně
otravná, opravdu není způsobeno tím, že by
kreacionistické názory byly nějak originální a těžko

vyvratitelné. Přesto popravdě mívám docela hrůzu
z těch okamžiků, kdy s objevitelským nadšením
někdo z nich začne vyprávět donekonečna
opakovanou pitomost o Boeingu 747, přechodných
článcích, Darwinovu vlivu na Hitlera a podobně.
Ve skutečnosti se při takové debatě často člověk
k evoluční teorii ani nedostane, protože
kreacionisté vlastně nebojují proti ní, ale proti
čemusi, co si jako evoluční teorii představují. A čím
se jejich oblíbený „strašák“ od skutečné evoluční
teorie liší?
Síla
„Jak poznáme, že vítěz skutečně je
schopnější? Už jen podle toho, že zlikvidoval
jiný kmen či rasu.“ (Benjamin Wiker,
Darwinův mýtus)
Právě takový obrázek o evoluci si mnoho žáků
odnáší a bude odnášet ze škol. Jde o záměnu tvrzení

„nejschopnější (geny) vítězí“ (v právu na
rozmnožování) a „nejsilnější (jedinec) vítězí“. Síla je
ale jen jedním z mnoha způsobů adaptace, která
překvapivě pro mnoho druhů vůbec podstatná
není. Jako „schopnost“ může být přitom chápána
třeba i solidarita (u netopýrů), cosi jako „výtvarné
cítění“ (u lemčíků) nebo namlouvací tanec
u mnoha druhů ptáků (jeřábi, albatrosi).
Naopak skutečný boj i lov je v přírodě cosi jako
nutné zlo, protože (zvláště u inteligentnějších
druhů) představuje vysoké riziko a velký výdaj
energie. Proto mnoho živočichů nahrazuje skutečný
boj rituálním a k lovu se uchyluje, jen když jsou
vyhlídky na úspěch vysoké, pravděpodobnost
zranění nízká a hlad opravdu nesnesitelný.
Směr
Kreacionisté opravdu věří, že podle evoluční teorie
má evoluce nějaký předem daný směr. Jejich

nejčastější námitka vycházející z účelovosti zní:
„Pokud se člověk vyvinul z opice, proč je tu tedy
stále ještě ta opice?“
To, že s ním dokáží vyrazit některým
evolucionistům dech, neznamená, že by na ni tito
neuměli odpovědět, oni prostě jen nechápou smysl
tohoto tvrzení. Všichni jsme se vyvinuli
z jednobuněčných organismů, přesto jsou
jednobuněční jednoznačně nejúspěšnější skupinou
organismů. Rozhodně hned po vzniku prvních
mnohobuněčných nespáchali cytoplazmatické
harakiri.
Ani v evoluční teorii není účelem opice vyvinout se
v člověka, dokonce není vůbec nijak vnitřně dáno,
jak se budou organismy dále vyvíjet.
Skrytý lamarckismus
Prozradím vám malé tajemství: Mohou za to
komunisté. Ne, vážně, tohle je jedna z největších

absurdit postkomunistického nárůstu počtu
kreacionistů u nás. Školství v době reálného
socialismu opravdu vysvětlovalo evoluci špatně.
Chápání evoluce způsobem „slonům bylo v době
ledové zima, proto jim narostl kožich a stali se
z nich mamuti“ neodpovídá Darwinově evoluční
teorii, ale lamarckismu. Takto současná evoluční
teorie nevypadá a nevypadala tak ani za dob
Charlese Darwina.
Změna podnebí (například) vytlačí teplomilné
živočichy k jihu. Prostě tam odejdou ti, kterým
začíná být příliš zima. Ti, kteří jsou díky náhodné
mutaci k ochlazení odolnější, zůstanou na místě
a vytvoří takto vyselektovanou mrazuodolnou
populaci. Podobně fungují i jiné selekční vlivy.
Rasismus
Podsouvání rasismu evolucionistům je chyba,
založená na předpokladu argumentu síly. Jednotlivé

druhy se ale zpravidla mezi sebou nijak drasticky
nehubí a u variet jednoho druhu dochází spíše ke
křížení než k nějakým genocidním bojům. I kdyby
tomu ale tak bylo, nešlo by brát evoluční teorii jako
nějaké doporučení, protože je opravdu jen popisem
stavu. Chápat ji jako morální doporučení je klasický
naturalistický omyl.
Redukce na náhodu
„Když vezmete pytel s ozubenými kolečky a budete
jím dlouho třepat, tak se vám stejně nevyvinou
hodinky.“
„Zapomenete na okně sirku a ona se vám vyvine
v zapalovač?“
Nějakou verzi tohoto argumentu jistě znáte. Jeho
autoři ale dělají nejméně dvě chyby:
1.) Chtějí, aby se vyvinulo něco
konkrétního;
2.) Zanedbávají přirozený výběr.

Ta druhá chyba je teď podstatnější, protože tou
první už jsem se zabýval. Přitom jiný název pro
evoluční teorii je „vývoj druhů přirozeným
výběrem“. Ve vašem pytli ale přirozený výběr jaksi
chybí.
Ozubených koleček se netýká rozmnožování,
mutace ani smrt. Nic nového nevzniká, nemůže
tedy dojít ani k výběru. Jde prostě jen o to seskládat
předměty určitým očekávaným způsobem. To ale
není nic, co by se dělo v evoluční teorii.
Morální relativismus
Zjednodušeně by se tento argument dal vyjádřit:
„Pokud pocházíme ze zvířat, pak jsme zvířata!“
Toto zděšení má původ v představě, že je člověk
nějak zásadně oddělen od říše zvířat, což ale není
pravda. Z pohledu evoluce jsme hominidé. Patříme
jako rod homo do stejné čeledi s gorilami, šimpanzi
a orangutany.

Tento argument je emotivní, a nemusel bych jej
tedy ani vyvracet, ale jeho podstatou je strach
z relativizace hodnot. Možná by se ho kreacionisté
zbavili, kdyby si někdy přečetli něco o etologii. Lidé
nejsou ani zdaleka jedinými tvory, kteří chápou cosi
jako „dobré“ a „špatné“.
Přechodné články
Nevím, kdo první použil toto slovní spojení, ale
vím jistě, že to, jak tento pojem chápou
kreacionisté, je hodně vzdálené tomu, co má na
mysli biolog, pokud něco označí za „přechodný
článek“.
V teorii evoluce nic jako přechodný článek
neexistuje. Každý organismus má nějaké předky, od
kterých se odlišuje, a pokud budou mít potomky
jeho potomci, také se od něj budou odlišovat.
Každý živočich v takové řadě by tedy mohl být

přechodným článkem, pokud se rozmnoží, což toto
označení dělá úplně zbytečným.
Úvahy o přechodném článku vycházejí z chybné
představy, že má evoluce nějaký daný směr.
Živočich ale musí být úspěšný v každé fázi svého
vývoje. Jedinec nemůže být napůl něco a napůl
něco jiného, musí být funkční a úspěšný za svého
života, jinak se jeho rodová linie přetrhne, protože
se nerozmnoží.
Je v něm zakuklen ale ještě jeden vážný problém,
a tím je ignorování časové posloupnosti. Například
ptakoještěři a ptáci měli jistě společného předka.
Tento předek ale vypadal asi jako dlouhonohá
ještěrka, rozhodně nebyl schopen letu a velmi
pravděpodobně měl obyčejné plazí šupiny nebo
dokonce cosi jako srst. Kreacionisté se ale pokusí
vždy vyrobit „přechodné články“ až mezi velmi
vzdálenými formami. Nehledali by tedy zdánlivě

obyčejného jamkozubého ještěra, ale cosi, co má
blanitá křídla pokrytá pery.
Podobně vznikla také montážní představa
krokokachny, která je dodnes symbolem toho, jak
kreacionisté nechápou principy evoluce.

Kreacionisté trpí alergií na dinosauří peří
Pravděpodobně nejbizarnější alergií na světě trpí
kreacionisté. Jsou alergičtí na peří tvorů, kteří tu žili
před 65 miliony let. Na peří dnešních dinosaurů –
ptáků, kupodivu alergii nemají.
Jak k tomu došlo? Vlastně je to celé mnohem
absurdnější, než si většina z nás vůbec umí
představit. Paleontology rekonstruující podobu
těchto podivuhodných zvířat ani nenapadlo, že by
peří mělo představovat nějaký podstatný
náboženský problém. Jenže už se stalo.
V čem je zádrhel? Inu, důvodem vzniku
kreacionismu je snaha napasovat paleontologické

nálezy do schématu knihy Genesis. Kreacionisté
v podstatě nepochybují, že příšery jako různí draci
nebo Behemoth byli dinosauři.
Jenže pozemské tvory stvořil Bůh v Bibli až šestý
den, zatímco ptáky už pátý. Zatímco evoluční teorie
říká, že ptáci jsou v podstatě jen přeživší větví
rozložitého vývojového stromu dinosaurů a objevili
se jako jejich modernizované formy relativně
pozdě, kreacionisté tvrdí na základě neochvějné
autority Bible, že ptáci byli stvořeni dříve než
ostatní dinosauři.
Vlastně to ale takhle úplně není, protože pro
kreacionisty je strašlivá už ta představa, že by ptáci
byli s dinosaury nějak spřízněni. V jejich
kreacionistickém taxonomickém systému
nazvaném baraminologie se dinosauři vyskytují
úplně samostatně.
Nevypadalo to jako problém, dokud se nezačalo
ukazovat, že peří měli nejen přímí předci ptáků, ale

i mnozí z těch, které jsme dosud znali v jejich
plešaté podobě.
Dokud šlo o poměrně malé opeřené potvůrky,
popisovali je kreacionisté jako ptáky, kteří druhotně
ztratili schopnost létat, jenže pak se ukázalo, že peří
nosili i mnozí hrůzostrašní dravci.
Největším opeřeným rekordmanem popsaným
v roce 2012 je Yutyrannus huali, který měl na délku
až 9 metrů. Něco takového samozřejmě nemohou
kreacionisté strpět! Proti opeření a „všudypřítomné
propagandě Darwinovy teorie“ se ozval i ten
nejpovolanější, Ken Ham, prezident společnosti
Odpovědi v Genesis a ředitel Muzea stvoření.
Víte, mně se tato představa kreacionistů vlastně
docela líbí, vždyť bychom tu mohli mít dnes docela
příjemnou Dinotopii nebo o něco méně příjemnou
osadu jako v seriálu Terra Nova. Koho z vás by
nelákalo mít vlastního dinosaura? No řekněte:

Není škoda kazit takovou idylku? Jen nebýt toho
peří!

Darwin je v tom nevinně
Darwinisté bývají věřícími nesmírně často
obviňováni z válečných hrůz napáchaných v
koncentračních táborech nacistického Německa.
Přesněji jim bývá podsouvána teorie „vyšších“
a „nižších“ ras jako odůvodnění ke genocidám.
Pokud jde o evoluci samotnou, tak ta v tomto
případě bez viny není, ale pokud mluvíme
o darwinistech, dostáváme se na půdu propagandy.
Ano, darwinisté jsou v tom skutečně nevinně.
K počátku příběhu o nerovnosti lidských ras se ale
musíme vrátit hodně hluboko do minulosti.
V prvé řadě bychom si měli uvědomit, že všechna
kmenová náboženství jsou přirozeně xenofobní.
Nechci soudit, jestli je to pro kmeny výhodné, či
nikoli, ale je to prostě přirozené. Úplně stejně tomu

bývalo i u starověkých Židů, jejichž situace byla o to
vyhrocenější, že žili ve velmi nepříznivých
podmínkách pouští a polopouští. Pokud si pročtete
Starý zákon, zjistíte, že v daných podmínkách
(starověk, nouze o zdroje) není v rozporu
s evoluční teorií.
Naopak každý stoupenec teorie sobeckého genu
musí nad takovým příkladem přímo plesat (ovšem
neplesá nad jejich současným návratem).
Co vlastně židovský JHWH slibuje? Například
Abrahámovi (po pokusu o podříznutí a ugrilování
vlastního syna) říká:
Genesis 22:15–18 „Hospodinův posel zavolal
pak z nebe na Abrahama podruhé: ‚Přisáhl
jsem při sobě, je výrok Hospodinův, protože
jsi to učinil a neodepřel jsi mi svého jediného
syna, jistotně ti požehnám a tvé potomstvo
jistotně rozmnožím jako nebeské hvězdy

a jako písek na mořském břehu. Tvé
potomstvo obdrží bránu svých nepřátel a ve
tvém potomku dojdou požehnání všechny
pronárody země, protože jsi uposlechl mého
hlasu.‘“
Přeloženo do moderní češtiny to znamená, že bude
mít neskutečně mnoho potomků, a ti povraždí
všechny své sousedy nebo je zotročí. Když přidám
i zmínku o tom, že o potomcích mluví JHWH
pravidelně jako o „semeni“ a jaké drastické tresty
následují při nepředpisovém používání vlastního
pohlaví, je zřejmé, že starozákonní náboženství je
jednoznačně „vírou penisu“. V následujícím
příkladu o Onanovi jde o starozákonní povinnost,
kdy bratr mrtvého musí zplodit s jeho ženou
potomka, aby rod mrtvého nevymřel:

Genesis 38:8–10 „Juda tedy řekl Ónanovi:
‚Vejdi k bratrově ženě, vezmi si ji podle
švagrovského práva a postarej se tak svému
bratru o potomstvo.‘ Ale Ónan věděl, že to
potomstvo nebude patřit jemu; proto kdykoli
vcházel k ženě svého bratra, vypouštěl
semeno na zem, aby svému bratru nezplodil
potomka. Jeho počínání bylo v očích
Hospodinových zlé, proto usmrtil i jeho.“
Pokud byste si nakreslili podle starozákonních
příkazů graf, zjistili byste, že je to nejbrutálnější
podoba sociálního darwinismu věky před
Darwinem. Ovšem teprve v moderní době se
přikázání šířit vlastní semeno začalo tvářit jako
věda a zdůvodňovat zvěrstva mnohem větší, než
jakých se kdy mohla dopustit nepočetná,
starověkými zbraněmi vyzbrojená armáda
starověkých Židů. Ani tentokrát v tom s nimi ale

Darwin nebyl. Zakladateli „vědeckého“ rasismu
byli: Joseph Arthur Comte de Gobineau, Josiah
Clark Nott, Charles Pickering, Houston Stewart
Chamberlain a Samuel George Morton.
Co se vlastně stalo a jak moc byla tato cesta
vědecká? No, byla vědecká asi jako kreacionismus,
s nímž velmi úzce souvisí. Problém s růzností
lidských ras vyřešili tito pánové pomocí teorie
polygenismu (kreacionistického), podle které byli
Adam a Eva bílí, ale v okolí zahrady Eden již žili
jiní, jinak barevní lidé, které Bůh stvořil naprosto
nezávisle. Potomci Adama a Evy si tedy brali své
protějšky z jiných méněcenných ras.
Pokud bych to měl vzít popořadě, byl na počátku
všeho kvakerský přírodopisec Samuel G. Morton,
který začal obhajovat teorii polygenismu a zároveň
se ji jako první snažil i vědecky podpořit za pomoci
kraniometrie (měření objemu mozkovny).
Shromáždil k tomuto účelu obrovské množství

lebek. Pokud vám to připomene klasickou scénku
s dlouholebcem ze seriálu Vlak dětství a naděje,
nejste vůbec daleko od pravdy.
V podstatě paralelně s tím rozvíjel podobnou teorii
francouzský aristokrat Joseph Arthur Comte de
Gobineau, který začal silně vyzdvihovat „árijskou
rasu“ nad ostatními. Jeho Esej o nerovnosti lidských
ras vydaný v roce 1855 přímo označuje za příčinu
úpadku západní civilizace křížení s podřadnými
rasami. V prvním díle, kapitole 11, Etnické rozdíly
jsou trvalé, Gobineau píše:
„Adam je původcem naší bílé rasy a stvoření
(lidé), která nejsou součástí bílé rasy, nejsou
součástí tohoto druhu.“
Právě z této knihy čerpal Adolf Hitler a jeho
ideologové své teorie o rasové čistotě. Jediným, ale
značným rozdílem oproti jeho argumentaci bylo, že

Gobineau nepovažoval Židy za podřadné, naopak je
celkem neskrývaně obdivoval. Prvek antisemitismu
přejali nacisté z křesťanské tradice a ruské
propagandy.
Josiah Clark Nott (1804 – 1873), který krátce po
vydání Gobineauův Esej přeložil do angličtiny a dál
propagoval jeho názory v USA, byl velkým
bojovníkem za zachování otroctví. Prohlašoval, že
„černoch dosahuje své největší dokonalosti, fyzické
a mravní, a také největší dlouhověkosti, ve stavu
otroctví“. J. C. Nott skutečně věřil, že mezi
biblickým líčením a jeho polygenickou teorií panuje
soulad. Například jedna z jeho publikací z roku
1848 nese název Dvě přednášky o spojení mezi
biblickou a fyzikální historií člověka. Černoši měli
být podle J. C. Notta stvořeni mezi Řeky a šimpanzi.
A jaký to všechno mělo vztah k Charlesi
Darwinovi? Inu mělo, polygenisté byli jeho vědečtí
protivníci. Teorie o nezávislém stvoření lidských ras

odporovala evoluční teorii, podle které mají všichni
lidé stejné předky (monogenismus).
Na závěr bych chtěl ještě připomenout, že se evoluci
a principům šíření genů prostě nevyhneme. Jde ale
o to, jak se budou šířit a jak spolu budou lidé
soupeřit. Vraždící a znásilňující armády,
koncentrační vyhlazovací tábory i vědecké ústavy
a umělecké besedy jsou z hlediska evoluce
rovnocennými nástroji soupeření a šíření genů.
Z našeho lidského-etického hlediska už ale tak
rovnocennými nejsou. I když zavřete před evoluční
teorií oči, budou tu její principy fungovat stále.
Dokonce i když na ni skutečně zapomenete. Podle
mě je ale lepší o ní vědět, protože pak můžete
vždycky dát přednost příjemnému druhu soupeření
před tím nelidským.
Kreacionistický polygenismus a „vědecký“ rasismus
byly způsobem, jak s pomocí vědeckých metod
zdůvodnit náboženské a společenské přežitky, které

byly už v té době eticky sporné a které by při
konfrontaci se skutečnou vědou neobstály.

Víra proti kosmologii
Mezi náboženstvím a vědou probíhá válka, o které
zatím mnoho lidí příliš nemluví, a tentokrát to není
jen spor s kreacionisty. Je to spor mezi církvemi
a kosmology.
Asi to teď vypadá, jako kdybych vyvolával ducha
procesů s Giordanem Brunem, ale zkuste se nad
tím zamyslet. Každé tvrzení, které je v rozporu
s poznatky kosmologie, se s ní musí dostat časem
do sporu, stejně jako je to v případě současného
sporu mezi biologií, evoluční teorií a paleontologií
na straně jedné a hypotézou inteligentního designu
na straně druhé. A přes veškeré předstírání
vzájemné nezávislosti tam ty rozpory stále jsou.

Je ale ještě jedna sféra, která bude věřícím vadit
a do níž už kosmologie zasahuje – sféra
emocionální.
Jako první v moderní době se samozřejmě do
konfliktu s vědci dostali kreacionisté mladé Země.
Ti totiž tvrdí, že je datování podle radioizotopů
nespolehlivé a že Země je stará pouze asi šest tisíc
let. Tento spor již skutečně propukl v Kansasu
a táhne se od roku 1999.
Pokud by totiž bylo zpochybněno datování Země
podle radioizotopů, nezměnilo by to pouze stáří
Země, ale i chladnutí planetárních jader a nakonec
i naměřená stáří ostatních planet, hvězd a celého
vesmíru. Skutečně jsme v současné době svědky
toho, jak se z kreacionismu mladé Země stává
kreacionismus mladého vesmíru. Kdysi by to
neznamenalo vůbec nic, v současnosti už je tomu
ale jinak. Pokud by existoval jediný kreacionistický

důkaz pro něco takového, zasáhlo by to i přímo do
našich životů.
Nešlo by jen o hypotetické fantazírování o vesmíru,
ale o fungování jaderných elektráren a
radioizotopových generátorů, lékařských přístrojů
pracujících s radioizotopy, radioizotopových
měřicích přístrojů, urychlovačů částic... Z funkční
vědecké teorie zkrátka nemůžete jeden prvek jen
tak vyjmout nebo ho radikálně změnit, aniž by to
mělo vliv na všechny ostatní závěry.
Pokud by takový důkaz existoval, bylo by naprosto
nutné jej přednést a zkoumat, protože by jeho
ignorování mohlo ohrozit mnoho lidských životů.
Naštěstí pro nás kreacionisté nakonec vždy skončí
u Bible, která neudává správně ani číslo π, natož aby
něco říkala o atomech a subatomárních částicích.
Kreacionismus je argumentačně velmi slabý, žel
není slabý politicky. I u nás se kreacionisté dostali
v roli prezidentských poradců až na Hrad a v USA

mají své zástupce na nejvyšších místech. „Mladý
vesmír“ se proto možná bude jednou v amerických
školách vyučovat stejně, jako se tam už přednáší
inteligentní design.
Zatím nás může uklidňovat jen to, že v Evropě
nemá kreacionismus ani zdaleka takovou podporu
jako v USA a jeho krajní varianta, kterou je
kreacionismus mladé Země, má i v rámci této
náboženské teorie poměrně málo stoupenců. To
samozřejmě ale neznamená, že bychom měli
hrozící nebezpečí zaspat.
Spor s kreacionisty je první, ale nikoli poslední ani
jediný střet, který hrozí mezi náboženstvím
a kosmologií. Kosmologie jako věda o vesmíru
v jeho celistvosti zasahuje mnohem hlouběji do
podstaty náboženství, než budou mnozí věřící
i církevní představitelé schopni připustit. Je to věda,
která se nezabývá jednotlivými obory
– matematikou, fyzikou, chemií atd. – ale postupů

a poznatků všech z nich využívá k vytvoření
celkové představy o vesmíru.
V tom se dnes kosmologie mnohem více podobá
starověké filosofii než dnešní filosofie, jež je už
často spíše odvětvím lingvistiky. Jenže dnešní
kosmologové už si své závěry nenechávají pro sebe.
Na rozdíl od starověkých filosofů mají k dispozici
moderní média. A lidé jim skutečně naslouchají.
V mnoha bodech svých projevů se přitom natolik
dotýkají témat, jež jsme si zvykli spojovat
s náboženstvím, že se občas komentátoři nedokáží
nezeptat: Je to vědec, nebo kněz? Ano, když slyšíme
vyprávět o hvězdách, o jejich velikosti,
vzdálenostech a gigantických silách, které v nich
vládnou, přepadá nás pocit, který dokážeme popsat
jen jako „posvátná úcta“. Když se dozvídáme, že
prvky v našich svalech, žilách a kostech pocházejí
z vybuchujících supernov, samo nás musí
napadnout slovo „transcendence“. Zvláště když nám

zároveň dochází, že jednou po zániku Slunce se
prvky z našeho těla do koloběhu vzniku a zániku
hvězd vrátí.
Věřící si prostě až příliš zvykli, že bublina jejich
představ je mimo náš svět, ale tady najednou někdo
používá stejná slova, a není to jejich souvěrec. Musí
pro ně být nesmírně těžké a pobuřující slyšet, že
jsme spíše něco jako vlny na moři než kameny a že
když starý člověk umírá, nemusí v něm být ani
jeden atom původního kojence, kterého jsme kdysi
nazývali jeho jménem.
Přestože to zní téměř poeticky, jde o reálnou
vědomost, nikoli fantasmagorii. Nic na tom nemění
ani to, jaké emoce v nás takové zjištění vyvolává.
V těchto poznatcích se střetává věda s podstatou
náboženství až tak hluboko, kde oba tyto směry
berou svůj původ, v pocitech, které cítil dávný
člověk při pohledu na vesmír nad svou hlavou, na
majestátnost Mléčné dráhy, a v touze poznat svoje

místo v tom všem. Ano, mluvím o pocitu
„posvátna“, o pocitu, že se dotýkáme samotné
podstaty existence, o samém původu toho pocitu,
o jeho úplně elementárním základu.
Tohle už není spor o nějakou brvu, bakteriální bičík
nebo nezjednodušitelné oko. Tady jde o emoci,
která stála na samém počátku náboženství a která
opět, jako kdysi dávno ve starověku, přináleží
poznání.
Zatímco se kosmologie vyvíjela, zůstaly náboženské
představy na úrovni starověku. Žádné náboženství
už nedokáže dát lepší odpovědi na otázky, kterými
svou existenci náboženství obhajují. Kosmologický
výklad je už dávno argumentačně i emočně silnější
než náboženské kosmologické mýty.
Proto je ten střet nevyhnutelný.

Zrození Létajícího špagetového monstra
Za náboženskou pokrývku hlavy považují cedník,
oblékají se jako piráti a v jejich ráji věčně soptí pivní
vulkán – pastafariáni. Co jsou zač a jaká je jejich
historie? Je těžko uvěřitelné, že i v naší zemi se
najdou lidé tak dokonale tupí, že nechápou
satirickou podstatu tohoto podniku a považují
Církev Létajícího špagetového monstra (zkráceně
FSM – flying spaghetti monster) za skutečnou
konfesi.
Na druhou stranu nejsou prohlášení pastafariánů
o nic více absurdní než tvrzení představitelů
tradičně uznávaných náboženství. Proč? Na to se
musíme vrátit do roku 2005, kdy se z rozhodnutí
státu Kansas začal na univerzitě v Oregonu
vyučovat inteligentní design jako rovnocenná
alternativa k evoluční teorii.
Tehdy 24letý student Bobby Henderson na to hbitě
zareagoval satirickým otevřeným dopisem školské

radě státu Kansas. Píše v něm, že stále více lidí věří,
že svět byl stvořen prvotní entitou na bázi těstovin
připomínající hromadu špaget se dvěma masovými
knedlíčky, a požaduje zavést tuto alternativu
k evoluční teorii do výuky. V jeho závěru píše:
„Myslím, že se všichni můžeme těšit na dobu,
kdy se těmto třem teoriím dostane
rovnocenného prostoru v hodinách biologie
napříč celou zemí a postupně i světem; jedna
třetina pro kreacionisty, druhá třetina pro
létající špagetové monsteristy a jedna třetina
pro logický výklad evoluce postavený na
zdrcujících, pozorovatelných důkazech.“
Kromě toho se v dopise objevuje i zmínka o později
uznaných „pastafariánských dogmatech“ jako
například tvrzení, že piráti byli původní
pastafariáni (spojení slov rastafarián a „pasta“

– těstoviny) a za jejich úbytek se Létající špagetové
monstrum (FSM) lidem mstí globálním
oteplováním.
V roce 2007 dostal Bobby zprávu o vyjádření
Marka Coppengera, pastora vyučujícího na
Southern Baptist Theological Seminary
v Louisvillu, který kritizoval pohrdání „biblickou
vírou“ a označil pastafariánství za nesmyslné.
V odpovědi Bobby Henderson píše:
„Je mi líto, že křesťané shledávají víru, že
Létající špagetové monstrum stvořilo vesmír,
jako ‚nesmyslnou‘, ale, opravte mě, jestli se
mýlím, křesťané věří, že vesmírná židovská
zombie, která byla svým vlastním otcem,
může nechat člověka žít věčně, pokud
budeme jíst symbolicky její maso
a telepaticky jí řekneme, že ji přijímáme za
svého pána, čímž nás ona oprostí od zla,

které je v podstatě lidstva schované proto, že
jakousi ženu, která vznikla z žebra,
přemluvil mluvící had, aby snědla jablko
z magického stromu. A to si myslí, že
představa, že úbytek pirátů způsobil globální
oteplování, je směšná?“
Jenže jaký to má všechno smysl? Pokud máme ze
zákona právo se chovat bláznivě, pokud to
prohlásíme za podstatu své víry, neměla by být
jedna bláznivost povyšována nad jinou a rozhodně
by taková nerovnost neměla být zanesena
v zákonech. Jenže právě to je to, čeho se
představitelé církví bojí. Součástí jejich učení je
totiž víra v nadřazenost vlastního náboženství.
Spory o nafukovací šavli, cedník na řidičském
průkazu, který si vybojoval Niko Alm, nebo
požadavek pastafariánů na oficiální uznání své

církve a vyjmutí z povinností platit daně sice působí
komicky, ale mají mnohem hlubší význam.
Je svým způsobem absurdní, ale zároveň velmi
logické, že se křesťané (a nejen křesťané) cítí být
ohroženi skupinou, která se sbírkou podobných
nesmyslů, jakými oni pravidelně krmí veřejnost,
žádá stejná práva jako oni. Pastafariáni například
požadují důkaz, že Ježíš není synem FSM.
A křesťany pastafariánství opravdu děsí! Je to vidět
jak na komentářích na různých webových
stránkách včetně internetových verzí uznávaných
časopisů, tak na procesu s církví Létajícího
špagetového monstra v Polsku.
Není to tak dávno, kdy jsme se postavili humorem
proti jiné skupině, která si o sobě myslela, že je
nadřazená. Báli se, diktátoři se bojí smíchu a jako
každé totalitní myšlení se i to náboženské bojí
pohledu do zrcadla.

Kreacionistická představa „přechodného článku“.
Takový článek, jakým je například tato
krokokachna, vědci samozřejmě nikdy najít
nemohou, protože nikdy neexistoval. Kirk
Cameron v televizní debatě roku 2007.

Freude, Freude, Freude!
Iva a Amina
Na jaře 2013 udělaly dvě ženy v jistém smyslu věc
naprosto opačnou, a přesto tím hezky ilustrují
jednu myšlenku.
Učitelka Iva Špírková (31 let) odněkud z jihu Čech
konvertovala k islámu a rozhodla se zahalit, protože
dospěla k názoru, že je to tak správné. Udělala to
tak, že začala všude nosit šátek.
Amina Tyler (19 let) z Tunisu se rozhodla odhalit
a říci celému světu, že žena je člověk. Udělala to tak,
že se svlékla a na hruď si napsala: „Mé tělo patří
mně.“
Učitelka Iva mohla konvertovat, protože žije v zemi,
kde je ještě stále (nějak) zajištěna svoboda vyznání.
Pokud bychom byli zemí se státním náboženstvím,
stálo by ji to pravděpodobně život.

Amina z Tunisu udělala to, co udělala, právě proto,
že nežije v zemi, kde by byla náboženská svoboda
a poměrně neznámou jsou tam i lidská (zvláště
ženská) práva.
V obou případech to byl projev vlastního
svobodného rozhodnutí navzdory okolí a jako
k projevům svobody cítím povinnost zastávat se
obou těchto žen, přestože se tím ani v nejmenším
nezmění můj (silně negativní) názor na islám ani
na žádné jiné náboženství (taktéž silně negativní).
Chtěl jsem ale upozornit na něco jiného. V obou
případech se totiž proti těmto ženám postavily
skupiny, které jsou proti lidským právům. Štvanice
na někoho za to, že nosí šátek na hlavě, je odporná
naprosto stejně jako štvanice za nahatý obrázek na
facebookovém účtu.
Ano, je tu jistý rozdíl, v Tunisu vládnou muslimové
a ukamenování devatenáctileté Aminy požaduje
vážený salafistický „duchovní“ Alami Adel. Bojí se

totiž nakažlivosti této myšlenky a já doufám, že má
pravdu.
U nás naštěstí (zatím) nevládne ani fašistická klika
ani militantní křídlo katolíků, jinak by jistě někdo
stejně vážený požadoval totéž pro Ivu. Přesto tu už
jistá mediální štvanice vznikla, a to nikoli za to, že
by I. Š. něco udělala, ale za to, že zastává nějaký
názor.
Jsem přesvědčen, že by nikdo neměl být
pronásledován jen pro svůj názor. Za přestupky či
trestné činy jistě ano, ale ne za myšlenky třeba
sebevíce zlé či pitomé. Mimochodem všimněte si,
že za konvertování k neonacistům nebo hnutí
ProLife zpravidla nikdo kamenování nepožaduje
a média to tradičně nechává chladnými.
V duchu jsem si říkal, že by bylo velmi poučné,
kdyby se tyto dvě ženy setkaly a chvilku si
vyměňovaly názory. Tedy snad.

Tento experiment byl ale tehdy nereálný. Aminu
totiž její rodina skryla na psychiatrické klinice
a výmluva na nepříčetnost byla možná to poslední,
co ji dělilo od smrti.
Totéž by se mohlo stát i u nás, pokud by se k moci
dostali islamisté nebo naše vlastní pátá kolona.

Velká kastrace – nesmrtelné dílo papeže
Pia IX.
Čím přispěl umění papež Pius IX. (1792 – 1878)?
Jedním z největších devastačních zásahů do
vatikánských sbírek antických soch.
Antické sochařství patří rozhodně k tomu
nejlepšímu, čeho v tomto oboru umění lidé ve
starověku dosáhli. Proti egyptské a předoasijské
strnulosti postavili dávní sochaři svůj smysl pro
pohyb a výraz. Byli známi dokonalou prací se
slonovinou, bronzem a především s mramorem,

který měli zvláště v oblibě pro jeho mírnou
průsvitnost, připomínající lidskou kůži.
Ano, lidskou kůži zobrazovali starořečtí sochaři se
zvláštní pečlivostí. Velké množství soch totiž
zobrazuje nahé lidi nebo i nahé bohy. Kupodivu
většina mužských soch má na místě pohlaví jen
fíkový list. Je to úkaz tak častý, že ho někteří lidé
považují za charakteristický rys antických soch.
Symbolika fíkového listu přitom nemá s antikou nic
společného. Je to podle Genesis onen druh listu,
kterým Adam a Eva zakryli svou nahotu, když
snědli ovoce ze stromu poznání.
Antičtí sochaři se přitom nebáli zobrazovat mužské
pohlaví, naopak nahé sochy by bez něj nebyly
úplné, protože představovaly také erotickou stránku
zpodobněné postavy. Plodnost byla v antice vysoce
ceněná a zobrazení penisu mohlo mít i ochranný
charakter, jak ukazují stély se zobrazením hlavy

a genitálií boha Herma zvané hermy či hermovky,
které se stavěly podél cest.
Byl to právě papež Pius IX., který rozhodl, že jsou
antické sochy příliš nemravné, a nechal všem
mužským sochám vystaveným ve Vatikánu zurážet
penisy, které nahradily právě fíkové listy. Už
předchozí papežové měli tendenci pohlaví soch
zakrývat, nikdy ale nesáhli k tak drastickému
opatření.
Přitom to bylo vlastně nedávné devatenácté století
a nejvyšší představitel Vatikánu se rozhodl pro
takovýto vandalský akt, který snad jinak nemá ve
svém dosahu obdoby. Šlo o stovky, možná až tisíce
nenahraditelných uměleckých děl, která byla takto
poškozena.
Otázkou, která se sama nabízí, je: Proč byly takto
poničeny právě jen mužské sochy? Víme, že v antice
bývali sochaři opatrní spíše při tvorbě ženských
aktů, proč se tedy za papežů vše náhle otočilo

a nepřístojnější začalo být naopak zobrazování
mužských genitálií?
Chápal snad Pius IX. sochy mužů jako druh
konkurence? Je možné, že ho právě tyto části na
sochách vzrušovaly? Proč ho stejně neiritovaly
ženské sochy? Vlastně na tom nezáleží. Do historie
se zapsal jako člověk, schopný kvůli svému
sexuálnímu útlocitu zničit umělecká díla, která
přežila tisíce let.

Ateisté, skeptici a sexuální obtěžování
Jistý problém už nějakou dobu pronásleduje nejen
skeptické a ateistické organizace. Z některých
konferencí by se snadno mohly stát „pánské kluby“,
protože by se na nich ženy necítily dobře. V čem
vidím jeho podstatu? Sekularistické, skeptické,
humanistické, volnomyšlenkářské a novoateistické
organizace jsou postavené na rozumové
argumentaci, rozumem odůvodněné etice

a vědeckých důkazech. Jenže tento problém nemá
základ v našem rozumu, má to co dělat se sexem
a to, že bylo pár vysloveně otravných sexistů
vyhozeno z různých sekularistických společností,
ho nedělá o mnoho menším. Přesto jej lze
rozumem zkoumat a řešit.
Jsem už ve věku, kdy mohu odpovědně prohlásit, že
se každý muž na světě někdy zachoval k ženě jako
naprostý idiot. Problém vidím ale v těch, kteří si
myslí, že to tak je v pořádku.
Jsem přesvědčen, že tento problém bude existovat
vždycky. Zvláště pokud jste trochu zběhlí v zoologii
a evoluci, možná tušíte, že rozum je evolučně mladý
a sexualita vlastně evolučně velmi stará.
Aby se naši prapraprapředci (třeba na úrovni ryb)
dokázali vůbec rozmnožovat, musela být sexuální
motivace schopna přepnout jednání z módu
sebezáchovy a teritoriálního chování do módu
rozmnožování.

Je to motivace tak silná, že dokáže vést na smrt
(a k novému životu) tisíce lososů proti proudu řek,
nutí huňáčky severní vyskakovat na pláže
Labradoru nebo samce kudlanek nechat si
dobrovolně ukousnout hlavu rozvášněnou
samičkou.
Zdá se, že u lidí to není tak drastické, ale stačí
vzpomenout na případ kosmonautky Lisy Nowak
a člověk o tom musí začít pochybovat. Co to
všechno má společného se skeptiky, ateisty,
sekularisty...?
Více než dost. Určitým způsobem jsou
v současnosti různá jejich sdružení v podobném
nebezpečí jako církve. Je naivní si myslet, že lidé,
kteří v něco věří nebo nevěří, sdílejí stejný
hodnotový systém, mají stejnou úroveň etiky a mají
své vášně pod kontrolou.
Je to přesně naopak. Čím více společnost zatlačuje
do pozadí „nerozumné“ stránky našich osobností

a čím více se opírá o glorifikované autority, tím je
riziko větší. Z mého pohledu je pak vůbec
nejproblematičtější prostředí několikadenních
konferencí, protože konference jsou nejen místem
výměny názorů, ale také sexuálním lovištěm.
Co víc, většina lidí si opravdu upřímně přeje
milovat tak, až z toho ztratí rozum, a většině se to
také v životě podaří, i když ne vždy zrovna tak, jak
si to představovali. To, že po večerech pokračují
další diskuse zpravidla v baru s nápoji, které otupují
sebekontrolu, také nějakému rozumovému
nadhledu nepomáhá.
Nemá-li společnost nebo konference nějaký
samoregulační systém, mohou se stát především
ženy (muži také, ale neporovnatelně méně často)
terčem nepříjemného sexuálního obtěžování
a nátlaku.
Pokud mi rozumíte, chápete, že je to zákonité,
nikoli náhodné. Dříve nebo později se na každém

takovém periodicky se opakujícím shromáždění
(církevní shromáždění, scifistické cony, schůze
různých zájmových skupin) musejí objevit sexuální
lovci, jejichž chování je pro takovou společnost
nepřípustné (ano, jsou tam i lovci, jejichž chování je
vítané, ale o tom až jindy). Hodně pak záleží na
tom, jak se její členové k takové situaci postaví.
K řešení situace vůbec nepomáhá, že si takto
postižené ženy nechávají tyto příhody pouze pro
sebe. Poněkud absurdním případem je třeba
obvinění Bena Radforda, který údajně několikrát
sexuálně napadl australskou spisovatelku doktorku
Karen Stollznow. Tomu obvinění věřím, ale
překvapuje mě, že teoretička komunikace, která je
zvyklá na projevy z pódia, nešla v tomto případě do
přímé konfrontace, ale prostě jen varovala některé
další ženy, navštěvující stejné konference jako
Radford.

V důsledku vede takový postup k tomu, že se začne
skupina rozkládat. Tento případ byl poměrně drsný
právě proto, že trval příliš dlouho. Jiným příkladem
je známý „výtahový incident“, který vedl
k vymýšlení takových bizarností jako je Ateismus+.
Na jeho počátku stál příběh, který vylíčila Rebecca
Watson takto:
„V červnu roku 2011 jsem byla na ateistické
konferenci v Dublinu. Téma bylo
‚Komunikace ateismu‘. Publikum bylo
vnímavé a později jsem strávila mnoho
hodin v hotelovém baru diskusí na
problematiku genderu, objektivizace
a misogynie s jinými ateisty. Kolem čtvrté
hodiny ráno jsem se omluvila, oznámila, že
jsem vyčerpaná, a zamířila do postele
v přípravě na další den jednání. Jakmile jsem
vstoupila do výtahu, muž, který se mnou

ještě mluvil, se odtrhl od skupiny a připojil ke
mně. Když se dveře zavřely, řekl mi: ‚Neber si
to špatně, ale zjistil jsem, že jsi velmi
zajímavá. Nechtěla by ses vrátit do mého
hotelového pokoje na kávu?‘ Zdvořile jsem
odmítla a vystoupila z výtahu...“
Dobře, nepříjemný zážitek, který slečna vyřešila
celkem přiměřeně. Mohli bychom nad ním
mávnout rukou, jenže opravdovým problémem
vlastně nebyla tahle událost, ani to, že si na ni
Rebecca Watson veřejně postěžovala, ale reakce
některých mužů ze sekulárního hnutí na její
prohlášení, které byly hodně agresivní a vulgární.
Dokonce i „modla“ ateistického hnutí Richard
Dawkins nezareagoval na nastalou situaci nijak
zvláště citlivě, když napsal poznámku:

Vážené muslimky
Přestaňte fňukat! Ano, ano, vím, že máte své
genitálie znetvořené žiletkou a... zívnutí...
neříkejte mi to znovu, vím, že nesmíte řídit
auto a nemůžete opustit dům bez doprovodu
mužského příbuzného, váš manžel má
povoleno vás bít a že budete ukamenovány
k smrti, pokud se dopustíte nevěry. Ale
přestaňte fňukat! Myslete na utrpení svých
ubohých amerických sester. Tento týden jsem
slyšel jednu, která si říká Skep‘chick‘, a víte,
co se jí stalo? Muž v hotelovém výtahu ji
pozval zpátky do svého pokoje na kávu.
Nepřeháním! Opravdu. Pozval ji zpátky do
svého pokoje na kávu. Samozřejmě, že řekla,
že ne, a samozřejmě se jí nedotkl ani prstem,
ale i tak...
A vy, muslimky, si budete stěžovat na
misogynii! Proboha dospějte, nebo si alespoň

vypěstujte silnější kůži. (Myšleno „nebuďte
takové citlivky“.)
Richard
Bylo to „citlivé“ a „ohleduplné“ asi jako hodit
dělobuch do galerie čínského porcelánu. Dawkins
ale nebyl jediný, kdo se o Rebecce Watson vyjádřil
nějak nepěkně. Vlastně bych řekl, že jeho výsměch
byl z těch mírnějších reakcí. Smršť machistických
trotlovin tehdy úplně rozdělila skeptické hnutí.
Richard Dawkins později svou poznámku
vysvětloval takto:
Muž ve výtahu se jí ani fyzicky nedotkl,
nepokoušel se jí zatarasit cestu ven z výtahu
ani na ni nebyl vulgární. Řekl jí jen několik
slov. Jen slov. Ona nepochybně odpověděla
slovy. To bylo všechno. Slova. Pouze slova,
a zřejmě celkem zdvořilá slova... Rebečin

pocit, že mužova prohlášení byla
‚strašidelná‘, jsou její vlastní interpretace jeho
chování, ne jeho. Byla zřejmě uražena asi ve
stejném rozsahu, jako jsem uražen, když
člověk jedoucí se mnou ve výtahu žvýká
žvýkačku. Nepůsobí mi žádné fyzické
poškození a já to prostě snesu, dokud jeden
z nás nevystoupí z výtahu. Jinak by tomu
bylo, kdyby mě napadl fyzicky.
Přilil tím pravda olej do ohně, ale já se Richardu
Dawkinsovi vůbec nedivím, že příklad uvedený
Rebeccou Watson nepochopil, mně to totiž
napoprvé také nedošlo. Přitom je to genderové
téma jak vyšité. Vlastně spíše antigenderové,
protože v něm jde o rozdíly, které nevytvořila
kultura, ale evoluce. My muži si většinou vůbec
neuvědomujeme, v jakém světě vlastně ženy,
a zvláště mladé dívky skutečně žijí.

Podívejte, průměrná žena váží 69 kg a průměrný
muž asi 83 kg. Průměrná žena měří asi 165 cm
a průměrný muž ke 180 cm. Dobrá, ale do tohoto
průměru jsou započítány ženy všech věkových
kategorií a u starších ročníků přibývá problémů
s nadváhou. Pokud bychom počítali s mladší
slečnou a o něco málo starším mladíkem,
dostaneme se na hmotnostní rozdíl i přes 20 kg
a výškový rozdíl kolem dvaceti centimetrů.
Pro srovnání si představte situaci, kdy po vás
v malém uzavřeném prostoru něco chce podnapilý
člověk, který je o 30 % těžší než vy a o 10 % vyšší,
který ve vás navíc pravděpodobně vidí vhodný
sexuální objekt. Pokud máte jako muž
180 centimetrů, je to, jako kdyby vám tento návrh
dal člověk měřící asi 2 metry. Nejde tu samozřejmě
jen o výšku, ale o celkovou fyzickou převahu. I já
bych se bál a Rebecca rozhodně není žádná

Godzilla. Zamysleli jste se někdy nad tím, jakou
máte převahu, aniž si ji uvědomujete?
K tomu připočtěte i to, jak stejnou situaci vnímáme
my muži a že se jistě i v budoucnu budeme dívat na
krásné ženy se zářícíma očima dítěte nad otevřenou
bonboniérou. (Připadalo by mi líto, kdyby tomu
mělo být jinak.)
Dívky takto vidí muže naprosto normálně, takže je
ani nenapadne něco takového mužům vysvětlovat.
Muž může být pro dívku přitažlivý, ale zároveň jí
také vždy bude připadat nebezpečný, protože jeho
fyzická převaha je zřejmá a nejistota, jestli po
odmítnutí nepřejde do agrese, značná.
I opravdu nevinná poznámka může potom
v kontextu ostatních okolností (stísněný prostor,
podnapilost) působit dost strašidelně. My muži ale
sami sebe takto rozhodně nevidíme, a proto občas
prostě nechápeme, „co si to ta ženská vymýšlí“

Opět se tu objevuje problém v tom, že všichni
předpokládají, že „to přece každý ví“, někdy je ale
konstatování toho, co je podle nás naprosto zjevné,
nesmírně důležité pro ostatní. Konstatování „to dítě
vás neslyší, protože je hluché“ opravdu může mít
povahu objevu.
Při tom všem nezapomeňte, že naše společnost je
emancipovaná patriarchální společnost – ano,
emancipovaná, ale stále poměrně patriarchální.
I když ženy nějak přesvědčíme, aby se s námi bavily
i o takových věcech, ještě to neznamená, že si
někteří muži raději nenacpou ruce až po lokty do
uší a nebudou zpívat „lalalalalalalala“, jen aby nic
neslyšeli.
Co horšího, většina lidí není duševně připravena na
to, aby přijali faktickou kritiku. Lidé nesnášejí, když
v nich vyvoláte pocit viny, tím hůř, když je
oprávněný, a tím hůř pro vás, pokud jste na
internetu.

Myslím, že tyhle průšvihy vlastně odkryly dvě
propasti – mezi muži a ženami a mezi lidmi a lidmi.
V obou případech je to komunikační problém.
Musíme spolu lépe mluvit, abychom si mohli lépe
rozumět.
Ateismus komunikaci (jako spoustu jiných otázek)
neřeší, ale sdružení, které se zabývá
volnomyšlenkářstvím, by se jí zabývat mělo. Krátce
po oné příhodě s výtahem přišla Jennifer
McCreight (ano ta vymyslela Boobquake, tu
krásnou akci, při níž se snažily odhalené ženy podle
návodu imáma Kazema Seddiqiho vyvolat svým
poprsím zemětřesení) s návrhem na založení
Atheism+. Zpočátku se zdálo, že je to pokus
o založení jakési ateistické sekty, ale v současnosti je
to spíše chráněný kus kyberprostoru, kde nejsou
ženy-ateistky bombardovány sexistickými
narážkami.

I já jsem tedy postupně trochu změnil názor na
tento pokus. Stále nevěřím na ateismus se
znaménky, ale jsem přesvědčen, že bychom v této
věci něco udělat měli. Skeptické myšlení nám dává
možnost přehodnocovat i jiné věci než jen postoj
k imaginárním bytostem.
Pokud máme být schopni předcházet takovým
aférám, jako je ta Radfordova, musíme být nejprve
schopni vyslechnout a pochopit příběhy, jako je ten
Rebečin.
Přiznávám, že mi ani po dvou letech nepřipadá ten
příběh s „Elevatorgate“, Ateismem+ a nezvládnutou
bandou trollů zrovna veselý. Dokazuje totiž, že
přinejmenším některá sdružení vzniklá na základě
rozumu nejsou schopná rozumně řešit obyčejný
předvídatelný problém, na který nebyla připravena.
Na druhou stranu nás ale tyhle horší zprávy z lepší
společnosti upozorňují také na to, že ani zakladatelé
hnutí Nových ateistů nejsou neomylní bohové a že

i oni potřebují jiné lidi, aby pochopili své vlastní
chyby.

Problém s žebry
Jedna z výrazných rozepří mezi mravy a etikou se
týká žen. Ještě historicky nedávno bylo
i v některých jinak poměrně vyspělých zemích
považováno za naprosto normální zabít svou ženu,
pokud ji manžel nachytal při nevěře. V zemích
uplatňujících právo šaría je to povoleno dodnes.
Takový trest je dost paradoxní, protože vychází
z předpokladu, že žena je vlastně majetkem svého
muže. Zároveň ji ale muž považuje za
zodpovědnou, protože ji trestá, a uznává tedy, že má
jakousi osobnost. Z takového dvojitého přístupu se
dá usoudit jen jedno: totiž že podle starověkých
mravů ženě nepatří její vlastní tělo. Když si k tomu
připočtu i zvyk platit otci novomanželky za nevěstu,
docházím logicky k závěru, že přinejmenším od

Balkánu na východ byly ženy prostě předurčeny
k celoživotnímu otroctví. Ostatně je tomu tak stále.
Na to, aby došlo ke srážce mravnosti s vyspělejší
morálkou, stačí, aby se rodina ze zaostalé vesnice
přestěhovala na okraj nějakého města. Jakmile
dívka nebo žena zjistí, že tak, jak žila dosud, většina
žen nežije, pravděpodobně to zkusí také. Na tvrdý
trest nemusí být rozhodně nevěrná v evropském
významu, stačí, když se bude mužům bude
„nestydatě dívat do očí“. Takové věci většinou končí
vraždou „ze cti“, které bychom ale asi měli říkat
spíše „vražda z předpotopní tradice“.
Muži trestáni nejsou nebo jsou trestáni mírněji,
protože „žena má zbraň“. Nevím přesně, co by to
mělo znamenat, asi to, že muži neručí v blízkosti
ženy za své sebeovládání. Přemýšlím, co by na to asi
řekl Sigmund Freud? Kastrační komplex naruby?
Opravdu se muslimové cítí jako méněcenní,
protože nemají vagínu?

„Dobře, tohle už přece známe!“ řeknete mi. Ano, je
to „běžná“ kritika islámu, kterou můžete slyšet
kdekoli. Já samozřejmě budu vždycky kritizovat
jakoukoli podobnou „nauku“, se kterou se setkám,
protože si to prostě zaslouží, ale chtěl jsem
upozornit na něco jiného.
Dokonce ani vrazi v rodině si nemyslí, že by dělali
něco špatného, což si my naopak myslíme naprosto
samozřejmě. Jak to? Protože zdůvodňování dobra
etikou, nebo mravností jsou dvě naprosto rozdílné
věci. U etiky jako filosofické disciplíny přirozeně
předpokládáme vývoj, zatímco mravnost naopak
vývoj ve vnímání dobra a zla považuje ze zvrácený.
Zvyková mravnost se zpravidla zakládá na mýtu,
a pokud je takový mýtus součástí náboženství, bývá
nenapadnutelný. Chování muslimů k ženám
(podobně jako křesťanské postoje) vychází z mýtu
o prorokovi, který rozuměl naprosto všemu. Není
to jen legenda o „křivém žebru“, ze kterého byla

žena vyrobena, a proto zůstala pokřivená, je to
i všechno, co z toho jejich prorok a jeho
následovníci vyvodili.
Nedělejte si iluze o tom, že by se naše tradice dívala
na ženy nějak jinak:
K ženám buďte vždy shovívaví!
Z křivého žebra povstala žena,
Bůh nemohl ji stvořit zcela rovnou.
Rovnat ji chceš, zlomí se,
necháš jí klid, je víc a více křivá;
(Johann Wolfgang Goethe, Z Knihy úvah,
Výbor z poezie)
Ano, řeknete si, ale tohle je přece jenom báseň. Co
pak říci na to, když to samé pronese papež:

„Bůh stvořil ženu z Adamova žebra, ne
z jeho hlavy, proto žena nikdy nemůže být
dominantní,“
(Benedikt XVI. v roce 2010)
Inu, jen to, že náboženská morálka jakékoli církve
vlastně není morálka vycházející z etiky, ale
zvyková mravnost. Jinak by asi nemohl ve
21. století nikdo brát vážně citaci Petra Lombarda,
teologa, který žil ve 12. století. Naše poznání nám
říká, že ženy nevznikají z žeber, odpovědnost za své
jednání má každý sám a tělo, které je mé, patří mně,
stejně jako tělo ženy patří právě jen jí.
Přesto takové chápání ještě ani my Evropané
nemáme zažité. Možná byste byli překvapeni, kolik
žen a mužů i u nás je takovým poznáním stále
překvapeno.

Kam zmizely bohyně?
Všimli jste si někdy, že nejproblematičtější
náboženství jsou vesměs docela machistická? Jasně,
nám to ani nepřipadá zvláštní, protože naprostá
většina panteonů má v čele nějakého toho hlavního
boha – krále bohů.
Jenže není na tom opravdu nic divného? Proč mají
lidé tendenci uctívat spíše boha-otce než bohynimatku? Proč je zároveň v těchto společnostech
ceněn více syn než dcera a proč je v nich ženám
zpravidla odpíráno vzdělání? Souvisí to vůbec
nějak?
Pro mě je to jedna z absurdit, s nimiž se v běžném
životě setkávám denně. Světovládná bytost je
popisována jako muž, ale přitom mnohé popisy
vlastně pasují spíše na ženskou postavu. Proč by se
měl věřící cítit dobře v boží blízkosti, pokud by
onen bůh měl být ten nerudný psychopatický
vládce, jakého popisují monoteistická náboženství?

Naopak si dokážu představit (a nepopírám, že také
kvůli tomu, že jsem muž), že by se takový věřící
mnohem lépe cítil v blízkosti nebo náruči bohyně.
Navíc mnohá náboženství mají opravdu takovou
archetypální představu matky tvorů. Mužský
princip božství se totiž od ženského principu
božství liší – bohové muži tvoří rukama zázračné
věci, kdežto bohyně rodí živé bytosti. Vlastně mají
bohyně, ale i skutečné ženy hned tři způsoby,
kterými obdarovávají – jsou nám (mužům)
zdrojem rozkoše, dávají život dětem a samy ze sebe
jim dávají potravu.
Takovou bohyní byla jistě Artemis z Efezu a je jí
dodnes inuitská Sedna. Je dost pravděpodobné, že
takovou byla i bohyně Gaia. I v řeckém
polyteistickém panteonu už bývaly bohyně celkem
upozaděné proti svým mužským protějškům. Kam
se ale poděly bohyně z monoteistických
náboženství?

Vlastně tam po nich ještě stopy jsou, jenže už nějak
pokřivené – jako matky nestvůr. Ženská postava
starověké židovské bohyně se zachovala jako
představa první Adamovy ženy Lilith – tedy ženy,
která byla rovná svému muži a nepoddala se ani
jemu ani Bohu (ačkoli potomky spolu podle mýtu
měli).
V tomto ohledu je také zajímavé, proč je vlastně
Adamova druhá žena Eva vytvořena z jeho žebra.
Ve starověkých patriarchálních společnostech byla
žena přijímána do „područí“, což byl pojem obecně
rozšířený a vztahoval se na věci, zajatce, otroky,
potomky a manželky. Područí opravdu obrazně
představovala mužská ruka, a to jak ve významu
ochrany, tak ve významu vlastnictví.
Područí v nejrůznějších jazycích ale má též význam
„podpaží“, tedy vlastně stranu hrudníku. Žena takto
patří do mužova „podpaží“ stejně jako jeho žebro.
Mýtus o stvoření Evy tedy popisuje (spolu

s potlačeným mýtem o první Adamově ženě)
přechod od rovného svazku k nerovnému. Je to
také důvod, proč se v Bibli objevuje stvoření muže
a ženy dvakrát. Poprvé jsou totiž v mýtu stvořeni
zároveň. (Gn 1:26 a Gn 2:7–24)
Biblická historka kromě principu podřízenosti ženy
muži udělala cosi divného i s principem plození
živých bytostí. Tím, že je Eva stvořena z Adamova
žebra, jsou vlastně v důsledku přeneseny všechny
tvůrčí principy na muže. Jediná „pravá žena“ –
Lilith – je v tradici zlá z principu. Eva je jen o něco
lepší, protože je ženským klonem mužského
prapředka. To není moc hezké.
Patriarchální společnosti občas vypudily ženský
element z mytologie tak důsledně, že daly vznik
nesmyslu. Příkladem je mi křesťanská božská
trojice Otec, Syn a Duch svatý. Není až tak těžké
pochopit, jak vznikla. Mnohá starověká
náboženství měla své trojice v podobě matka, otec

a dítě. Ve Starém zákoně je ale žena cosi špatného
už z principu, a tak se ženská stránka do vyjádření
Boží podstaty vůbec nedostala.
Vtipné je, že ženský aspekt vlastně křesťanům
nesmírně chyběl, a tak jej museli dodatečně
dotvořit. Ježíšova matka Marie byla vysloveně
zbožštěna (vím, že křesťané budou protestovat, ale
je to slovíčkaření) roku 431 přímo v Efezu, na místě
starodávného Artemidina kultu.
Legenda o Ježíšovi vůbec dobře zapadla do
archetypálního rámce. Když se dnes podíváte na
tradiční vánoční Betlém, uvidíte cosi velmi
podobného tomu, co by na stejném místě viděli už
staří Egypťané – obraz boží rodiny. Jen to tehdy
byla matka Eset, otec Usirev a syn Hor. Zamyslete
se nad tím.
Podobně i v kojících madonkách lze najít odkaz na
zobrazení jiných kojících bohyň, protože kojení je
přímo jeden z projevů jejich božství.

Patriarchální společnosti ale udělaly ještě něco.
V podstatě rozpůlily ideál ženy. Muži totiž stále
toužili po ženách vzdělaných, duchaplných
a sebevědomých – po „živých bohyních“, jenže je už
nechtěli mít doma, protože jim nedokázali
vládnout.
Vznikl tak ideál manželky – v podstatě domácí
puťky, která by se měla držet domácích povinností,
a ideál duchaplné kurtizány – ženy, s níž je možné
se milovat i mluvit o náročných věcech, již je možné
zbožňovat, ale kterou k sobě nelze připoutat. Mám
pocit, že tím nějak ztratili všichni.

Velký tlustý ateista
Jo, přesně tak vypadám, ale o to víc mě rozesmála
bitva mezi Conservapedií a Rationalwiki. Jde o to,
že Conservapedia tvrdí, že být ateistou je nezdravé.
Zkrátka nám kreacionisté říkají, že málo věřící

a nevěřící jsou mnohem tlustší, více kouří a méně
cvičí než věřící.
Zvláště nebezpečně ztloustnete, pokud jste lesba
nebo homosexuál, což prý samozřejmě není
překvapení vzhledem k iracionalitě ateismu
(chudák Stephen Fry). Kromě jiného také
pravděpodobně spácháte sebevraždu nebo
dostanete duševní chorobu. Přiloženo je dostatek
fotografií obézních ateistů a jedné obézní zpěvačkylesby.
Rationalwiki na to lakonicky odpovídá, že to podle
návštěvníků kostelů vypadá spíše naopak.
Samozřejmě stranou nemohla zůstat Uncyclopedia,
která objevila důkaz, že podle obezity lze odhalit
ateistu, a našla největšího ateistu světa – Santa
Clause.
Vzhledem k jeho rozměrům je ale otázka, jestli
Santa Claus není náhodou ateistická lesba.

Nikdy nejsme dost daleko
Mráz přijde z Vatikánu
Když jsem v květnu roku 2011 popisoval své obavy
z vlivu křesťanů na naši společnost, vypadal jsem
podle mnohých jako někdo, kdo „svého nepřítele“
nutně potřebuje. Nepomáhalo ani varování před
„polskou cestou“, která dovedla Polsko do dnešního
stavu, kdy je právem označováno jako Írán Evropy.
Pravdou je, že pro většinu mých přátel
představovala příslušnost k nějaké církvi více nebo
méně jakousi nezávadnou zálibu
v „nevysvětlitelnu“, „duchovnu“
a „transcendentnu“.
Bohužel už přicházela doba, kdy se tato představa
o věřících zvolna stávala minulostí. Katolická církev
zvýšila svůj zájem o země bývalého východního
bloku, světce vyráběla jako na běžícím pásu
a tehdejší papež Benedikt XVI. neustále mluvil

o nutnosti víru obnovit. V naší republice to svými
proslovy zatím moc nevyhrál, jenže pak se stalo
něco, co značně změnilo postavení církví v naší
společnosti i v politice.
Přiznávám, že mi představa finančního vyrovnání
s církvemi od počátku nedělá dobře. Naprostou
většinu majetku, o který jde (přibližně 83 %),
nárokuje samozřejmě katolická církev, a ta se tím
u nás stává ekonomicky supersilnou skupinou.
I kdyby hospodařila naprosto neschopně, rozházet
přibližně 134 miliard chvíli trvá. Navíc je skutečná
výše „odškodnění“ spíše hypotetická. Původně se
mluvilo až o 220 miliardách. Pro srovnání: aktiva
ČEZ dělala ve stejné době asi 500 miliard.
Celé to samozřejmě je poměrně velké etické dilema.
V první řadě komunistická strana majetek církví
prostě zkonfiskovala, tedy jinými slovy ukradla.
Majetek nebyl zabaven proto, že by byly tyto církve
nějak odsouzeny v řádném soudním procesu

a rozprášeny za něco, co provedly, ale prostě proto,
že komunisté mohli z titulu své nadřazenosti nad
společností něco takového udělat.
Jako sdružení lidí, které mělo nějaký společný
majetek, je samozřejmě správné jim jejich majetek
vrátit. Ovšem jen to, co jim skutečně patřilo, jenže
co jim skutečně patřilo? V tom se totiž expertízy
rozcházejí. S mnohým majetkem církev sice
hospodařila, ale neměla k němu pravděpodobně
skutečné vlastnické právo.
Jinou otázkou, která měla být položena už dávno,
je, jestli je něco takového jako katolická církev
vůbec legitimní. Tedy jestli nespravuje majetek
nabytý nezákonným způsobem a jestli uplatňování
její moci není v rozporu s demokracií i lidskými
právy.
Nejlepší, co by se mohlo stát, je podle mě skutečný
řádný mezinárodní soudní proces s katolickou
církví za všechno, co „pro nás“ za ta staletí

vykonala. Po zvážení všech pro a proti by
pravděpodobně byla rozpuštěna a její majetek
zabaven. Samozřejmě se nic takového ani nechystá.
Takže na vrácení majetku dojde.
Co se dá udělat se spoustou peněz, je přitom jasné
už dnes. Je to opravdu hodně peněz, i když je
nepůjde vynaložit všechny hned, protože nemalá
část má být uhrazena v majetku a ve splátkách. To
ale zároveň nebude přímo omezovat jejich
možnosti čerpání peněz ze státního rozpočtu.
Co to znamená, se dalo už dávno tušit z náhlého
náboženského „procitnutí“ našich politických
monster z obou údajně soupeřících táborů. To, že se
už V. Klaus obklopil představiteli katolické církve
a arcibiskup Duka se veřejně vyznal ze vzájemného
přátelství, nás mělo varovat.
Nicméně upřímné i méně upřímné vyznání víry si
neodpustili ani lidé jako Paroubek (je ve
skutečnosti členem Československé církve

husitské), Bublan nebo Marek Benda. Otázku,
nakolik byli věřícími předtím, než si uvědomili,
jaký ekonomický potenciál církve představují,
nechme křesťanům. Trápit by nás mělo to, že už
existují vazby, které katolická církev u nás používá
k nátlaku na naši politickou galérku. Katolická
církev stejně jako jiné církve pochopitelně ví, jaký
potenciál představuje větší než malé množství
peněz, a použije ho.
Po období korporativismu nám tedy hrozí éra
teokracie. Nenechte se mýlit tím, že je v naší
republice jen asi 20 % věřících a praktikujících
katolíků jsou asi jen 4 %. V době, kdy Konstantin
zavedl v Římě křesťanství jako státní náboženství,
se k němu podle odhadů hlásilo asi jen 10 až
15 % obyvatelstva. Podstatný nebyl světový názor
většiny, ale politický vliv. A ten je, jak víme, v České
republice na prodej už dávno.

Má katolická církev vůbec co slíbit?
Roku 2011 jsem v dopisu Lenky Procházkové, který
se jinak zabývá církevním majetkem, narazil na
formulaci, která mě až zaskočila svou
jednoduchostí a zároveň úplným rozporem
s realitou. Dovoluji si tedy ocitovat tento odstavec
celý:
„Obsahem dvoustranných čili bilaterálních
smluv je především záruka svobodného
šíření katolické víry v signatářských zemích,
umožnění katolické výuky ve školách
státních i privátních, přítomnost katolických
kněží v ozbrojených i policejních složkách
státu a ve věznicích. Tyto smluvní povinnosti
signatářských států vyvažuje Svatý stolec
garancí, že katolická církev využije všechny
vhodné prostředky pro mravní formování

obyvatel ve prospěch obecného dobra podle
principů katolické nauky.“
Převedeno do hovorové řeči dostává katolická
církev obrovské pole pro vlastní propagandu snad
ve všech myslitelných státních institucích. Za to
slibuje, že udělá obyvatele lepšími, mravnějšími
a bude šířit dobro.
Domnívám se, že pokud v současnosti požaduje
církev plnění nějakých dohod od státu, měly by
také státy požadovat účty z konání obecného dobra
a z mravního formování obyvatel. Hádáte správně,
že se nic takového neděje.
Mám dojem, že většina smluv s církvemi (nejen
tzv. konkordáty) vykazuje jistou nerovnost.
Zatímco jejich plnění ze strany států doložit lze,
plnění závazků ze strany církví naopak doložit
nelze.

Většinou se zdá, že činnost církví nemá na morální
úroveň obyvatel vliv, nebo má dokonce vliv
negativní. Obecné výzkumy navíc ukazují jako
morálně (ale i ekonomicky) zaostalé spíše ty státy,
kde má náboženství ve společnosti silnou roli
(země Latinské Ameriky a Afrika).
Ani v oblasti duševního zdraví si náboženská víra
nevede příliš dobře. (Viz Gregory S. Paul, Journal of
Religion & Society 2005)
Jistě, známe i psychology, kteří jsou zároveň
nábožensky činní, jako například Jaro Křivohlavý
nebo Isidor Baumgartner. Ti odlišují
„patologickou“ a „zdravou“ náboženskou víru.
Pokud bychom ovšem jejich hlediska promítli
zpětně do minulosti, museli bychom většinu
činnosti církví (nebyli to jen katolíci) označit jako
tu patologickou.
A tak zatímco se populární články snaží
interpretovat víru spíše jako lék, odbornější

veřejnost stále více vidí původ samotného
náboženství v poškození duševního zdraví.
Náboženské prožívání či přímo pocit
transcendentna lze dokonce určitým poškozením
mozku „nastartovat“ a naopak náboženství má
zjevně schopnost změněné stavy vědomí navozovat
velmi podobně jako drogy.
Otázka za sto bodů pro signatáře smluv
s Vatikánem zní: můžeme od společnosti vytvářející
efekt řízeného šílenství očekávat, že udělá
společnost etičtější, mravnější nebo jakkoli celkově
lepší?

Duch temna
Byl rok 2012 a já si zhluboka oddechl, protože
právě skončily Velikonoce a s nimi i katolické
šílenství v našich médiích. Člověk by si už myslel,
že žije v Polsku a ČT 24 je první televizní kanál
rádia Maríja. No dobře, stejně se na televizi moc

nedívám, ale přesto mě něco zaujalo v těch několika
okamžicích, kdy jsem ji zapnul (abych ji vzápětí
vypnul).
Jako na potvoru jsem totiž natrefil na jakýsi
křesťanský magazín, či co to bylo, kde kněz Tomáš
Halík varoval před stahováním náboženství do
privátní sféry. V čase, kdy na člověka z každých
zpráv vykoukne papež a skoro cokoli, co jde přes
den – vyjma filmů z archivu – je něco
o katolicismu, je takové prohlášení na pováženou.
V naší republice v tu dobu bylo 7133 katolických
kostelů a kaplí, ale jen 4125 základních škol,
26 veřejných, 2 státní a 46 soukromých vysokých
škol!
Dodám, že podle vlastních materiálů katolíků „ve
školním roce 2007/2008 bylo registrováno
Ministerstvem školství České republiky celkem
138 církevních škol a školských zařízení,
99 katolických a 39 nekatolických. Z toho

římskokatolické církvi patří: 14 mateřských škol,
21 základních škol, 2 základní umělecké školy,
19 gymnázií, 13 odborných škol, 6 vyšších
odborných škol, 10 školských zařízení a 14 center
volného času.“
Měli bychom si tedy právem položit otázku, jestli
sekulární vzdělání a sekulární myšlení nejsou v naší
„ateistické“ zemi vlastně v defenzivě. Tlak na
veřejnost ze strany katolické církve (ŘKC) už dávno
není zanedbatelný. V současnosti se mnozí vlivní
katolíci včetně pana Halíka snaží dokázat, že
základy Evropy jsou křesťanské. Samozřejmě
nemohu vyvrátit, že křesťanství tvořilo v minulosti
velmi významnou složku evropské kultury, byl bych
ale velmi nerad, kdybychom se dnes k tomuto
modelu měli vracet.
K tomu bohužel směřuje snaha, aby se Česká
republika více zasazovala o trpící křesťany ve světě.
Pomáhat od utrpení je ušlechtilé, ať jde o kohokoli,

jenže když stát pomáhá někomu, protože je to
křesťan, staví ho to do velmi nehezké pozice.
Náš stát je sekulární a měl by takový zůstat, právě
tak jako by měla zůstat sekulární Evropa. K tomuto
poznání jsme se (my Evropané) protrpěli přes
pěknou řádku století. Jestli se nám to už vykouřilo
z hlav, měli bychom si na to zase rychle
vzpomenout. Historie Evropy je historií
náboženských válek. Pokud bychom se vrátili jen
o několik století zpět, viděli bychom, jak se lidé
zabíjejí kvůli rozdílným náboženským představám
– katolíci, protestanti, Židé, mohamedáni – všichni
proti všem.
Dnes často omílané zákony na ochranu víry vznikly
kdysi vlastně jako ochrana před náboženstvím. Lidé
nebyli pronásledováni a vražděni pro to, čemu
věřili, ale pro to, že nevěřili tomu, čemu věřil jejich
pronásledovatel.

Sekularismus vznikl jako způsob, jak spolu mohou
žít lidé různého vyznání v jednom státě v relativním
bezpečí. Říká, že nezáleží na tom, čemu člověk věří,
pokud respektuje univerzální sekulární zákony
platné pro každého. Zároveň dělá přesně to, co se
nelíbí panu Halíkovi – posílá víry do privátní sféry.
Není totiž možné, aby si podle svého zabíraly
veřejný prostor (skutečný i virtuální).
Všimněte si ale, že ani evropská ani naše praxe ale
tak důsledná není. Náboženské akce a projekty
dostávají dotace přednostně. Na náboženskou akci
se nevztahují stejné zákony jako na jiná veřejná
shromáždění a církevní představitelé nejsou
souzeni podle stejných pravidel jako běžní občané.
K tomu se teď přidává snaha postavit náš stát nebo
rovnou celou Evropu na stranu křesťanů, která je
v důsledku zároveň útokem na sekulární
uspořádání. Postavit se na stranu jedné z bojujících
stran namísto toho, abychom bránili vlastní pozice,

je ještě nebezpečnější než snaha vykládat zákony na
ochranu před náboženstvím jako principy
vyjímající věřící nebo církevní představitele ze
světského práva. Měli bychom si to důkladně
zvážit! Opravdu chceme návrat do doby
předsekulární?

Před sloupem za sloupem nikdo nesmí
stát
V Praze už pár let probíhá podivná taškařice kolem
znovupostavení Mariánského sloupu na
Staroměstském náměstí. Pro ateisty je tato snaha
jistě nepříjemná, ale proti se stavějí i mnozí
křesťané. Ostatně největší „protisloupovou“
bojovnicí je nepochybně spisovatelka Lenka
Procházková, která se jinak hlásí ke křesťanství.
Okolnosti stržení „mariánského“ sloupu jako
symbolu hanby jsou vcelku známé, ač jejich
interpretace bývá dosti rozporná. Tento příběh

a jeho historické pozadí shrnuje L. Procházková ve
svém článku Smolný sloup. Neméně zajímavé ale je
zamyšlení nad tím, co by vlastně znovupostavený
sloup symbolizoval dnes.
Ve své první verzi byl sloup roku 1650 symbolem
toho, „že se Řím ujal vlastnictví Čech“, což bylo
chápáno jako moc duchovní i fyzická nad všemi
obyvateli naší země – šlo o oslavu konce české
samostatnosti a vítězství nad protestantismem.
Císařství bylo tehdy církví posvěceno, a tak i když
formálně tvořila světská a církevní moc dvě
oddělené sféry, fakticky nebylo možné je od sebe
oddělit.
Katolíci však této představě oponují s tím, že šlo
o obyčejný mariánský sloup, který žádný jiný další
symbolický význam neměl. Vzhledem k tomu, že
sloup dnes neexistuje a zmíněná symbolika je
hluboce zažitá, vyvolává však úporná snaha po jeho
obnovení samozřejmě negativní reakce.

O stržení sloupu jako symbolu hanby a císařství se
na popud pražského bohéma Franty Sauera
postarali žižkovští hasiči (nikoli parta opilců, jak
praví pověst) v roce 1918, krátce po vyhlášení
samostatnosti.
Vzhledem k těmto okolnostem se i dnešní historici
obávají obnovení sloupu.
PhDr. Vladimír Sakař, CSc. to na stránkách
sdružení Veritas komentoval:
„Snaha o znovuvybudování sloupu je dnes
anachronismem i z hlediska urbanistického,
protože náměstí dnes vypadá zcela jinak než
v 17. století. A protože dnes žijeme ve
svobodném demokratickém státě, byl by pro
většinu lidí pokus o obnovení tohoto
památníku „první železné opony“ v Evropě
na stejné úrovni jako například snahy
o vybudování pomníku vzniku „protektorátu

Čechy a Morava“ nebo „bratrské pomoci
v roce 1968“ – tj. k uctění konce
samostatnosti našeho národa i státu.“
Jenže tato prvotní symbolika rozhodně není
poslední, která se na Mariánský sloup dále
nabalovala, a ani ty další nejsou nijak přívětivé.
První pokus o obnovu sloupu přišel roku 1925.
Katolická církev byla tehdy ještě silná, a proto se
podařilo vybrat poměrně dosti peněz, ale městští
radní se právem obávali, že by obnovení sloupu
Čechy rozdělilo, proto byly peníze později
věnovány na stavbu katolických kostelů.
Větší snaha o obnovu tohoto symbolu vznikla
v roce 1938 v době druhé republiky, když se
katolická církev pokusila zavést direktivně
katolicismus jako státní náboženství. Následující
dramatické události 2. světové války a nástup
komunistů zajistily, že na takové nápady nebyl

prostor ani atmosféra, ta přišla až s pádem
komunistické vlády.
Jenže ve stejné době se česká i světová katolická
církev také zúčastnila několika zajímavých kauz,
které ji sice vybavily obrovskou finanční
a politickou mocí, ale zároveň zcela odstranily
povrchní nátěr předstírané dobroty. Z těch
nejnovějších šlo o církevní „restituce“ (defraudace)
u nás i na Slovensku, pedofilní kauzy, vraždy
a otrokářství, praní špinavých peněz mafii, ilegální
obchod se slonovinou... nemá smysl je zde všechny
znovu vyjmenovávat.
V této době, kdy na katolické církvi není (vlastní
vinou) nic morálního ani sympatického, se
pokoušejí její stoupenci v zemi, kde je méně
aktivních katolíků než homosexuálů, postavit starý
symbol své nadvlády na náměstí v hlavním městě?
Copak vám to nepřipadá šílené?

Co by vlastně ale takový sloup byl? Rozhodně by
nešlo o historickou památku, na to se z něj
zachovalo příliš málo. Jde tedy pouze o symbol,
jenže co by symbolizoval?
Císařství? Těžko!
Vítězství nad protestanty? Něco takového by už
oficiálně nikdo neřekl.
Smíření? Za současné situace by to asi chtělo úplně
jiné gesto.
Vyjadřoval by něco podobného, jako to, co se nám
snažily sdělit armády Varšavské smlouvy v roce
1968: „Je nám jedno, co si myslíte, je nám jedno,
jestli nám věříte, ale budete se chovat, jako kdyby
tohle divadlo bylo pravda – donutíme vás.“
Nový sloup může být jen falickým symbolem
náboženské zpupnosti a pokrytectví, jiný význam
mu vlastně ani připsat nelze. Takový symbol by si
zasloužil jediné – aby skončil v troskách na

dláždění Staroměstského náměstí. Vlastně by si to
zasloužil mnohem více než ten předešlý.

Duka a nacisté
Náš hlavní český představitel katolické církve se
v srpnu 2012 neudržel, aby nekomentoval volební
kampaň ČSSD.
„Předvolební propaganda sociální
demokracie útočí slovníkem obou někdejších
totalit a pamětníci mohou potvrdit, že si
nezadá s neblahými antisemitskými
a antiklerikálními plakáty ‚třetí říše‘, na rudo
přetřenými gottwaldovskými ideology,“
Tak to stojí v prohlášení, pod kterým jsou vedle
Duky podepsaní i předseda Ekumenické rady církví
Joel Ruml a šéf Federace židovských obcí Jiří
Daníček.

Když pominu, že komentovat jakoukoli volební
kampaň z hlediska pravdivosti či čehokoli jiného je
v principu nesmysl – jistě si pamatujete hesla jako
„Nebudeme před vámi uhýbat pohledem“,
„Mobilizace“, „Myslím to upřímně“, „Štve mě to, co
vás“ nebo „Přemluv bábu“ – musím reagovat na
jedinou věc v samotné výtce, a totiž ono přirovnání
k propagandě Třetí říše.
Přiznávám, že mě tohle zvedlo ze židle. Kdykoli
totiž přijde řeč na nacismus, měla by být katolická
církev zticha. Jediný zvuk, který by měl být v takové
chvíli přípustný, by byly rány od úderů čel jejích
kněží o zem ve výrazu nejvyššího studu a pokání.
Katolíci se vůbec rádi vidí jako křesťané v tom
stereotypním způsobu vidění, kdy oni jsou oběťmi
a ostatní je pronásledují, aby se nakonec ukázalo, že
pravda byla na jejich straně – straně slabých
a utlačovaných.

Asi sedmnáct století už je to pouze mýtus. Ale teď
nemám v úmyslu se vracet k tomu, co dělala
katolická církev někdy ve třináctém století. Chci
vám ukázat, co dělala ve století dvacátém.
Začněme naším prvním prezidentem a vznikem
samostatného Československa.
Habsburkové – vládci Rakouska-Uherska – byli
pomazanými vládci. Jinými slovy se katolická církev
starala o podstatnou část státní propagandy. Útok
proti císařské nadvládě byl proto také útokem proti
moci katolické církve. Ostatně TGM už od roku
1880 katolíkem nebyl, v tomto roce z římské církve
vystoupil a vstoupil mezi protestanty (možnost
oficiálně nevěřit nebo zvolit jinou alternativu v R-U
neexistovala). S TGM mají katolíci problémy
dodnes. Nedá se totiž říci, že by náš „tatíček
prezident“ byl zrovna horlivý věřící, názory se
klonil spíše k agnosticismu, utilitarismu
a evolucionismu, nicméně byl velmi přátelsky

nakloněn protestantismu a stál u zrodu Unitarie
a Československé církve husitské.
Od svého vzniku bylo tedy Československo
s římskokatolickou církví poněkud na kordy. Pár
kapek jedu do této situace přilil Vatikán v roce
1933, když byl v Římě 20. července kardinálem
Pacellim a vicekancléřem von Papenem podepsán
Říšský konkordát, ratifikovaný Německem 10. září
téhož roku. To je ona smlouva mezi Vatikánem
a Německem, která umožnila vzestup Adolfa
Hitlera.
Byla to jedna z prvních smluv, které Vatikán jako
městský stát uzavřel. Vznikl totiž až roku 1929 na
základě Lateránských smluv. Do mezinárodní
politiky tedy vstoupil tím nejhorším možným
způsobem, ale pokračoval ještě hůře. Od třicátých
let byl svět zaplevelen různými klerofašistickými
diktaturami, teroristickými skupinami a diktátory.

Nám nejblíže je samozřejmě Slovensko, které vedl
kněz Josef Tiso jako satelitní stát nacistického
Německa. Navazoval vlastně na Andreje Hlinku –
dalšího kněze, který byl s nacisty až příliš zadobře.
Slovenský štát nebyla žádná idyla, jak se vám jistě
budou slovenští klerofašisté snažit namluvit. Byla to
prezidentská klerofašistická diktatura, napodobující
nacistické Německo. Pořádkovými sbory se v ní
staly Hlinkovy gardy.
Mnohem horší byla situace třeba v současném
Chorvatsku pod vládou ustašovců. Nikdo už dnes
nijak nepřipomíná koncentrační tábor Jasenovac,
který byl považován za jeden z nejhorších i mezi
německými nacisty. Tuto část historie později
zpracoval ve své knize Vatikánský holocaust
židovský spisovatel Avro Manhattan.
Klerofašistické vlády a politické strany úřadovaly
také v Rakousku, Belgii, Francii, Portugalsku,
Španělsku a Brazílii. Aby nezůstal nikdo na

pochybách, angažoval se Vatikán také v budování
únikových cest pro nacistické zločince, takzvaných
„krysích stezek“.
Po válce pak sehrál Vatikán podobně nechutnou
úlohu ve válce ve Vietnamu (1955 – 1975), kde
americká armáda bojovala na straně katolického
diktátora Ngo Dinh Ziema, a později také ve válce
ve Rwandě.
Při každé snaze vysvětlit, že katolická církev měla
možná svůj podíl na těchto válečných zločinech, na
holocaustu, na genocidách, ale že za doby
nacistického Německa a socialistického
Československa byla utlačována, bychom měli vzít
v potaz, že za nacismu i za socialismu směli
katoličtí kněží kázat, katolická církev mohla
vyučovat, dostávala státní dotace a v obou
případech měla zastoupení v zákonodárných
sborech!

Utlačováni jistě byli jednotlivci, a těm by se také
měla kompenzace dostat, rozhodně ale nemůžeme
srovnávat „útlak“ církve se skutečným útlakem,
jakému byli vystaveni třeba sedláci. Neříkám, že se
nemohl nějaký kněz postavit proti oficiálnímu
šílenství nacismu nebo komunismu, jako
organizace ale stála katolická církev jednoznačně na
straně pachatelů teroru.
Někdy říkám, že je ŘKC nejdéle působící
teroristickou organizací. Není to pravda!
Teroristické organizace nejsou vlastně takový
problém, jsou to jen chapadla monstrózní
chobotnice. Její hlavou jsou vždycky finanční
zdroje. Vatikán nikam svou švýcarskou gardu
bojovat neposílá – bojují za něj peníze a ohlupení
bojovníci, stejně jako za Saúdskou Arábii bojují
hloupí, chudí mudžáhedíni.
Kdybychom chtěli – opravdu chtěli – zabránit další
válce v Evropě, stačil by na to jediný jednodenní

útok na Vatikán – bankovní centrum
nedemokratických snah, sponzora diktatur
a koncentračních táborů. Jenže to se nestane.
Navzdory realitě, navzdory historii, navzdory
současným pedofilním skandálům i milionům
mrtvých budou lidé stále věřit, že jde o centrum
veškerého dobra, zdroj naší morálky a civilizace.
A proto si může pan Duka stěžovat na utlačování za
nacistů a komunistů.

Kde na to vzali?
V souvislosti s „navracením“ majetku se objevila
otázka: Kde to ta katolická církev vlastně vzala?
Oba dva tábory bohužel většinou vždy zkysnou na
stejně hloupých argumentech. „Božata“ chybně
předpokládají, že katolická církev prostě dostala od
svých oveček tolik peněz, že postavila katedrály,
kláštery a ještě jí spousta zbylo na charitu.
„Nebožata“ taktéž chybně předpokládají, že

hlavním zdrojem peněz církví byla loupeživá
činnost.
Přitom ekonomika mluví v tomto případě velmi
jasně: pokud církev finančně roste, nemohou
výdaje převyšovat nad příjmy. Zdroj bohatství
katolické církve je přitom prostý – daně. Známé
desátky se vybírají od starověku až do současnosti.
Dnes už ale samozřejmě většinou dobrovolně.
Jejich nedobrovolné vybírání bylo křesťany
zavedeno v raném středověku. Povinné vybírání
bylo zrušeno až v 19. století. Církev tehdy vedla
také kvůli nezaplaceným desátkům mnoho sporů,
které pravidelně vyhrávala. Spory a konfiskace
probíhající až do 19. století hodně připomínají
chování současné exekutorské komory.
Dalším zdrojem byly dary šlechty. Bylo to výhodné
pro obě strany, církev dostala to, o co jí šlo vždycky
nejvíce – peníze, a za to dávala šlechtě to, co nejvíce
milovala ona – moc. Katolická církev totiž svými

rituály moc panovníků legalizovala. Šlechta ovšem
sama nic netvořila, takže v důsledku pocházely její
dary buď z berní, nebo z válečné kořisti. Však si
také církevní hodnostáři hlídali i bitevní pole.
Většinu středověku a novověku byla velkým
zdrojem financí katolické církve také organizovaná
prostituce. Provozovala největší síť hambinců po
celé Evropě a některé z nich byly dokonce pojízdné,
aby mohly následovat armády nebo se sjíždět ke
konání turnajů, politických a církevních
shromáždění.
Ještě před pár staletími také církev vlastnila půdu
i s nevolníky a v mnoha místech ještě vlastní
podniky. Mohla tedy část peněz i sama produkovat.
Něco získávala také prodejem odpustků, které
většinou tvořily jakousi formu sbírky na předem
dané účely (např. křížové výpravy). Katolická církev
se učení o odpustcích dodnes drží!

Skutečné dary (mimo darů politiků) tvořily
v historii katolické církve jen velmi malou část.
V současnosti je katolická církev většinou placena
ze státních rozpočtů. Povinné platby nevěřících na
katolickou církev jsou tedy zákonné. Ostatně ve
všech dobách byly zisky církve zákonné. Nemyslím
si ale, že by byly etické, ani tehdy, ani dnes, ani
kdykoli jindy.

Kostel a bordel
V roce 2012 v době zuřícího zdůvodňování
nutnosti náboženských rekvizic vytáhla katolická
církev další trumf: Na svém území zruší bordely,
herny a billboardy!
To je nesmírně zajímavé, protože jde v podstatě
o politickou proklamaci – dejte nám peníze a my za
to něco uděláme. Nechtěla by třeba ten volební
program ještě trochu rozvést? Co třeba péče

o bezdomovce? Jo, jasně, to teď není populární, tak
boj proti korupci?
To prohlášení má také moc zajímavý kontext, ne
nepodobný tomu, když generální korupčník
prohlašuje, že s korupcí zatočí. Římskokatolická
církev sice dlouhodobě vyvolává v lidech pocity
viny ze sexu, sama ale po staletí káže vodu a pije
víno.
Už středověká církev odsuzovala jen „nemravné“
chování obyčejných lidí, sama ale byla největším
provozovatelem bordelů v Evropě. Bordely vlastnila
sama církev i jednotliví církevní hodnostáři.
Například biskup z Winchesteru byl ve 12. století
známým vlastníkem bordelů na jihu Londýna.
Velmi proslulý přítomností lehkých děv byl také
koncil v Kostnici 1414 – 1418. Bylo tam svezeno
z okolí i ze vzdálenějších měst na půl druhého tisíce
prostitutek, určených pro obšťastňování církevních
hodnostářů.

Slavný okamžik nejstaršího řemesla připomíná na
tomto místě dodnes obří socha prostitutky Imperie.
Bohužel neznáme skutečné krásky, které mezi
rokováním, mučením a popravami heretiků
oblažovaly církevní a světské potentáty – krásná
italská kurtizána Imperia totiž nikdy koncil
nenavštívila, to jí přisoudil jen Honoré de Balzac.
Nechme ale středověk středověkem, už je to
dlouho. Z nedávné doby tu máme mnohem
zajímavější věci. Především sama vatikánská banka
Istituto per le Opere di Religione je známá tím, že
prala špinavé peníze z drog, hazardu a obchodu
s „bílým masem“.
Ani naši ani jiní křesťané si také nechtějí uvědomit,
že přispíváním na misie v Africe a Asii často
nevychovávají malé osvícené křesťánky, ale nezletilé
prostitutky a prostituty. Zneužívání dětí jako
pracovních a sexuálních otroků je na křesťanských
misiích v málo rozvinutých oblastech poměrně

běžné, pouze u nás se zpravidla nedostane do
zpravodajství.
Jen na Filipínách bylo roku 2002 přes dvě stě
usvědčených sexuálních násilníků v sutanách.
V následujícím roce pak bylo suspendováno dalších
34 kněží pro sexuální obtěžování žen. Je těžké
přijmout, že jsou to ony misie, na které se sbírají
peníze v kostelích i u nás.
Měli bychom si znovu připomenout, že nám boj
s prostitucí nabízí instituce, která čelí gigantickému
celosvětovému sexuálnímu skandálu, který se do
takové velikosti mohl rozrůst jen proto, že už dvacet
století nepomáhá obětem, ale pachatelům.
Prohlášení představitelů české ŘKC mělo
samozřejmě vycházet z uměle budované představy,
že církev je zárukou mravnosti. Až proto půjdete do
kostela nebo až se budete ve svatém nadšení kochat
stavbami ve Vatikánu, neměli byste zapomínat, že
právě Vatikán je zemí, která byla angažována ve

všech větších válečných konfliktech od roku 1929,
kdy byl jako městský stát smlouvou s Mussolinim
založen, až dodnes, a že je to také místo s nejvyšší
kriminalitou na světě. Je zhruba 20x vyšší než
v okolní Itálii.

Česká římskokatolická církev za první
republiky a po Mnichovu
Byl jsem obviněn, že neznám příliš dobře historii
ŘKC na našem území, tedy v Čechách a na Moravě,
protože ta se prý na rozdíl od té slovenské chovala
jinak a mnohem lépe. Budiž řečeno, že jsem nikdy
nepopíral osobní hrdinství, ale jako organizace
vystupovala ŘKC po celou první republiku
v podstatě protistátně a zradu v Mnichově viděla
jako příležitost pro rekatolizaci. Tehdy také přišel
návrh na obnovu mariánského sloupu na
Staroměstském náměstí.

Ale víte co? Moji kritici měli pravdu, neznám příliš
dobře historii římskokatolické církve na našem
území, nejsem historik a nestudoval jsem žádnou
teologickou fakultu. Přečtěte si to sami. Budu
citovat z práce Martina Vaňáče Ekumenismus
v České republice. Příspěvek ke studiu ekumenických
vztahů v České republice na pozadí vztahu k církvím
v letech 1918– 2000. Jde o práci, která byla v roce
2001 předložena a obhájena na závěr
kombinovaného studia katolické teologie na
Katolické teologické fakultě v Praze. Podstatné
informace i citovaná část pochází z kapitoly
6.1.2. Římští katolíci: zúčtování s první republikou:
„Oprávněnost supremace ve státě
zdůvodňovali integrální katolíci svým
výchovným posláním vůči zlaicizovanému
národu. Zavrženíhodná nebyla pouze
politická a státní reprezentace uplynulých

dvaceti let, ale celý národ, který ji volil
a některé politiky ‚dokonce uctíval jako bohy
a polobohy. To jistě nesvědčí o zdravém
rozumu‘. Nesvéprávný český národ se za
druhé republiky musí stát objektem
intensivní misijní činnosti... Jejich konečným
požadavkem byla identifikace zákonodárství
druhé republiky se zákony božími a
postavení ateistů, svobodných zednářů
a nekatolických vyznání mimo zákon.
Katolictví mělo být nařízeno zákonem.“
Pokatoličtění Čechů mělo proběhnout ovládnutím
školství, jak se můžeme dozvědět z manifestu
nazvaného Učitelstvu česko-slovenskému.
Nepřipomíná vám to nic? Jen ještě jednou
připomínám, že práce vyznívá vcelku
pro-ekumenicky, není vytvořena šíleným
antiklerikálem, ale studentem teologie! Některé

vývody jsou z mého pohledu zvláštní, třeba ty, které
se týkají chování Vatikánu za války. Výčet
katolických mučedníků vytváří dojem, že kněží byli
už svou vírou proti nacistům, faktem je však spíše
to, že v české římskokatolické církvi bylo tehdy
poměrně mnoho intelektuálů, kterých se okupační
správa právem obávala.
Zkuste srovnat s tímto textem: Jana Kružíková:
Mezi „Pryč od Říma!“ a „Modem vivendi“: z osudů
katolické církve v Československu za první republiky
a za německé okupace:
„Přímo s antisemitskými názory vystupovali
v Československu ultrapravicoví katoličtí
intelektuálové, kteří své názory zveřejňovali
v časopisech Řád, Tak a Národní obroda.
Poukazovali zde na přirozenost a tradici
českého antisemitismu a dokonce
napravovali mezi českou veřejností reputaci

norimberským zákonům, které prezentovali
jako umírněnou podobu církevních nařízení.
Antisemitská propaganda katolické
ultrapravice, jež vycházela z náboženských
ideových kořenů a byla postavena na
dogmatu žid versus křesťan, se uplatňovala
v českém protektorátním tisku až do roku
1941 poměrně často. Příkladem
antisemitismu mezi církevními hodnostáři je
například projev msgre. Bohumila Staška na
manifestaci Mladé národní jednoty
v Dobříši, jehož záznam uveřejnily noviny
Večer. Stašek v něm označil židovství
a zednářství za hlavní elementy, které
podvracejí a ničí křesťanství v českém
národě, a vyslovil se pro založení pevného
křesťanského řádu: „... je třeba zúčtovati
s tím, co tento řád podvrací - zvláště
zednářství a židovství.“

Na druhou stranu i mezi českými
katolickými knězi lze nalézt (i když poměrně
zřídka) vystoupení proti antisemitismu.
Jedná se například o známé vystoupení
pražského kardinála Karla Kašpara proti
antisemitským opatřením....
Obecně však platí, že český katolický tisk na
projevy antisemitismu v Německu prakticky
nereagoval. Neobjevovaly se v něm žádné
komentáře, žádná hodnocení. Neobjevovaly
se články pro ani proti antisemitismu
a o židech v Československu se nepsalo téměř
vůbec.“
Některé citované pasáže v práci pocházejí z knihy
Jana Rataje: O autoritativní národní stát.

Ateistická kuchyně nejsou lupínky
s majonézou
V roce 2007 začala Česká televize připravovat
prapodivný pořad nazvaný Duchovní kuchyně. Už
to, že byl tento pořad vydáván za „zábavný“, a nikoli
za náboženský, je poněkud podezřelé. Přitom pořad
uváděl jeden z iniciátorů České křesťanské
akademie Martin Putna spolu s bývalým
redaktorem Radia Vaticana Alešem Rolečkem.
Začínáte větřit neplechu? Jistě, něco tu přece jen
smrdí a bude ještě víc, když se zblízka podíváme na
jeden z povzdechů nad dílem věnovaným ateismu.
Podle článku na Novinky.cz:
„Největší problém však prý paradoxně vznikl
při hledání bezvěrce pro díl věnovaný
ateismu, který tvůrci považují za svébytné
vyznání.“

Dobrá, teď bych se měl pustit do toho, že ČT
vydává náboženské pořady za „zábavné“ a ateismus
prezentují lidé, kteří k němu mají stejně daleko jako
k jaderné fyzice. Ano, to je pravda, ale nechme to
na chvíli stranou. Věnujme se teď onomu tématu,
jestli existuje něco jako historická ateistická
gastronomie. Světe div se: existuje! Dokonce je to
jedna z nejslavnějších gastronomií světa.
Její počátek byste našli v době Velké francouzské
revoluce u legendárního labužníka Jeana Anthelma
Brillat-Savarina! Byl ztělesněním známého
francouzského úsloví savoir vivre – „umění žít“.
Tento autor knihy Fyziologie chuti aneb meditace
o transcendentální gastronomii vycházel z toho, jak
si představoval epikurejskou hostinu.
Díky němu jednoduchost a kvalita zvítězily nad
aristokratickou překomplikovaností. Jeho principy
vaření by se daly shrnout do hesla: „Používej
kvalitní suroviny a ubližuj jim co nejméně.“ Něco

vám to připomíná? No samozřejmě! Vždyť se
k jeho odkazu hlásí nejpopulárnější kuchař naší
republiky Zdeněk Pohlreich.
Pokud by nestačilo ani jeho doporučení, jistě by si
zasloužil citovat alespoň známý francouzský ateista
a hedonista Michael Onfray, autor Le ventre des
philosophes, critique de la raison diététique.
Moje otázka tedy zní: Kde vzali protagonisté
pořadu Duchovní kuchyně přesvědčení, že by
ateistická kuchyně měla být rychlá, snadná
a nezabývající se chutí?
Dostávám se ale ještě k jiné absurditě, kdy jsou nám
ateistům podsouvány zároveň dva extrémy –
přebytek a nedostatek. Podobně jako v případě sexu
či jiných vášní se nám vyčítá, že žijeme jen pro „to“,
když ale dojde na konkrétní spor, snaží se stejní
věřící vypadat jako větší sexuální akrobati a větší
gurmáni než ateisté. Jenže v tom to milí věřící přece
vůbec není.

Česká televize veřejně přiznala:
Jsme katolická televize!
Nemalá část diváků ČT musela být 5. května 2013
přinejmenším zmatena novým nápadem Patrika
Diviše z její náboženské redakce nechat sloužit mši
k jejímu 60. výročí.
Ano, Česká televize sama o tuto mši požádala! Díky
tomu se česká veřejnost dozvěděla, že se k této
konfesi hlásí nejen redaktorka Hana Scharffová
a ředitel Petr Dvořák, ale i Večerníček, Krteček,
Rumcajz, Manka, Cipísek, Rákosníček a Malá
čarodějnice, kteří byli též obřadu účastni ve své
hadrové či malované podobě. Pohled na kardinála
Duku třímajícího v kostele v rukou Milerova Krtka
byl skutečně k nezaplacení.
Zdálo by se, že náboženský nevkus nemůže zajít
ještě dál, ale šlo to. Náš „oblíbený“ kardinál totiž
mši celebroval a neodpustil si při té příležitosti
několik poznámek, které mohly zvednout ze židlí

i mírnější povahy; pokud se ovšem odvážily se na
tuto podivnou estrádu dívat. Řekl například:
„Patří dík těm pracovníkům televize, kteří
měli odvahu stát na straně pravdy a
spravedlnosti v zápase o svobodu. Díky nim
se mohl národ sjednotit, díky nim jsme mohli
také prožít ony nádherné chvíle svobody,“
Nevím, nakolik si události roku 1989 pan Duka
pamatuje, ale televize nepatřila právě k revolučním
médiím. Naopak poměrně dlouho stála na straně
komunistické strany, její informace byly vysloveně
lživé. Vždy uváděla prohlášení SSM a KSČ, ale
v podstatě nikdy požadavky studentů
a demonstrantů, a ty proto musely být šířeny jinými
prostředky. Takže o jaké „pravdě“ to náš kardinál
mluví?

Další citovaná část zase působí stylem, jako kdyby
kardinál náhle propadl návalu sebekritiky. Prohlásil
totiž o médiích, že se může stát „obětí určitých
intrik, nejenom politických, ale i nejrůznějších
skupin, které se v zemi snaží prosadit své zájmy“.
Čas, který Česká televize věnuje nejen informování
o katolických svátcích a obyčejích, ale i vysloveně
náboženským katolickým pořadům, značně
překračuje poměr nábožensky aktivních katolíků ve
společnosti.
Ano, Česká televize už jistou dobu působí dojmem
poněkud manipulovaného média. Nicméně česká
veřejnost na to dosud reagovala stejně jako na jiné
nudné pořady. Velká katolická bohoslužba ve
Svatovítské katedrále ale tento dojem rozhodně
nezmírnila. Česká televize jí překročila hranici,
kterou můžeme označovat jako „nevyváženost“,
a mnoho lidí si ji právem muselo vyložit jako
otevřené přiznání, že ČT je církevním médiem.

Je velmi pravděpodobné, že nadšeným katolíkům
při tom všem vůbec nedošlo, jakou medvědí službu
„své“ televizi prokazují. Přesně tak vyznělo
i prohlášení ředitele Dvořáka:
„Jsem hrdý na to, že stojím v čele instituce,
která má jako svůj hlavní cíl jasně
definovanou veřejnou službu a která plní
a do budoucna jistě bude plnit
nenahraditelnou úlohu v budování
a udržování demokratické společnosti.“
V tu chvíli Česká televize právě tuto roli opět
zrazovala. Krutou ironií je, že to bylo právě na
výročí Pražského povstání.

Zrušme veřejnoprávní televizi!
Přesně tohle mě napadlo, když jsem v létě roku
2013 sledoval celoplošné vysílání. Pak mi ale došlo,

že nemůžeme zrušit veřejnoprávní televizi, protože
u nás veřejnoprávní televize už neexistuje. Mohli
bychom ale odmítnout platit z veřejného rozpočtu
za něco, co nám nepřináší ty veřejné služby, za které
je běžně platíme.
Tak například Česká televize má podle § 2 zákona
č. 483/1991 Sb. „poskytovat objektivní, ověřené, ve
svém celku vyvážené informace pro svobodné
vytváření názorů“. Ano, ale jak mám potom
rozumět tomu, když v pořadu Rub a líc víry
3. 6. 2013 pronesla Iveta Toušlová tyto věty:
„O Češích se říká, že jsou nevěřící, jenže
právě tohle tvrzení patří k největším mýtům
naší doby, přátelé. Při posledním sčítání se
totiž za ateisty prohlásila jen asi tisícovka
z nás. Paradoxem ovšem je, že k církvím
a náboženstvím se přihlásily pouze asi dva
miliony obyvatel naší země. Ve střední

Evropě jsou na tom hůř už jen v bývalém
Východním Německu, a naopak nejlíp
v Polsku. Tam hledají útěchu v Bohu více než
tři čtvrtiny lidí.“
Už první souvětí označuje za mýtus něco, co je
skutečnost měřená statistickými metodami.
Tvrzení, že se za ateisty prohlásila „asi jen tisícovka
z nás“ je sice formálně pravdivé, ale silně zavádějící.
Ateismus jako vyznání pravděpodobně uváděli jen
lidé s vysokou averzí vůči nějaké konkrétní církvi
nebo lidé, kteří se obávali toho, že označení
„nevěřící“ není dosti důrazné.
Běžní ateisté, kteří vědí, že ateismus je asi takové
vyznání, jako je pleš barva vlasů, samozřejmě
zaškrtli políčko „bez vyznání“. Těchto přiznaných
ateistů je celkem 3,61 milionu!
Za situace, kdy vláda proti vůli občanů prosadila
obrovský finanční tunel směrem ke katolické církvi

a velký počet ostatních církví přijal od
římskokatolické církve úplatek za přitakání,
rozhodně není „paradoxem... že k církvím
a náboženstvím se přihlásily pouze asi dva miliony
obyvatel naší země“, ale budiž, redaktorka se tomu
divit může.
Věta „Ve střední Evropě jsou na tom hůř už jen
v bývalém Východním Německu, a naopak nejlíp
v Polsku“ obsahuje argumentační klam, nazývaný
kvalifikující jazyk. Opravdu přímo říká, že dobré je
věřit a špatné nevěřit, protože jsme na tom „špatně“
a Polsko „dobře“, což je ovšem v rozporu
s posláním veřejnoprávního média. Jinými slovy
jsme si mohli vyslechnout dokonalou ukázku
propagandy. Jen mě udivuje, že nedoporučila,
abychom se přiblížili silně věřícím zemím jako
Uganda nebo Súdán.
Není to zdaleka poprvé a žel asi ani naposledy.
Podobné výroky jsme mohli vidět a slyšet například

v pořadu Cesty víry, kde už trochu elementárně
vzdělaného člověka musela zarazit hned otázka
v titulcích „Věříte v ateismus?“ (a ve stejném duchu
se nesl i celý pořad). Pak tu máme informační
výpadky ČT v době katolických svátků, celodenní
vysílání příjezdu papeže nebo zmíněný případ, kdy
za sebe nechala Česká televize sloužit katolickou
mši. Alarmující je i to, že na tom Rada pro
rozhlasové a televizní vysílání neshledala vůbec nic
závadného.

Výstřižky z Deuteronomia
Na stránkách Institutu svatého Josefa se objevil
článek Ženy nepatří do kalhot. Samozřejmě to byl
článek dosti bizarní, mě ale na něm zaujala citace
v úvodu:

Deu 22:5 „Žena ať se neobleče v roucho
mužské a muž ať neužije roucha ženského;
jeť ohavný u Boha, kdo takové věci činí.“
Pokud bychom brali Deuteronomium jako pilíř
současné morálky, byla by to jedna
z nejodpornějších starozákonních knih.
Nedaleko citace vybrané autorkou článku k uvedení
své úvahy najdeme i další podivné a kruté příkazy.
Autorka jistě nenosí nic, co by bylo ze smíšené
příze, protože:
Deu22:11 „Nebudeš si oblékat tkaninu ze
směsi vlny a lnu.“
Právě tak také jistě schvaluje trest smrti za nevěru:
Deu 22:22–24 „Když bude přistižen muž, že
ležel s vdanou ženou, oba zemřou: muž,

který ležel se ženou, i ta žena. Tak odstraníš
zlo z Izraele. Když dívku, pannu
zasnoubenou muži, najde nějaký muž
v městě a bude s ní ležet, vyvedete oba dva
k bráně toho města, ukamenujete je
a zemřou: dívka proto, že v městě nekřičela,
a muž proto, že ponížil ženu svého bližního.
Tak odstraníš zlo ze svého středu.“
Také by mě zajímalo, jestli nosí v kabelce kolík:
Deu 23:14 „Mezi svým nářadím budeš mít
kolík. Než si venku dřepneš, vyhrabeš jím
důlek a své výkaly zase přikryješ.“
I přes důsledně biblickou výchovu bych nechtěl být
v rodině této paní dítětem. Pubertu bych totiž
s největší pravděpodobností nepřežil:

Deu21:18–21 „Má-li někdo syna
nepoddajného a vzpurného, který
neposlouchá otce ani matku, a když ho
kárají, neposlechne je, ať ho jeho otec
i matka uchopí a vyvedou ke starším jeho
města, k bráně jeho místa, a řeknou starším
jeho města: „Tento náš syn je nepoddajný
a vzpurný, neposlouchá nás, je to modlářský
žrout a pijan. A tak ho všichni muži jeho
města uházejí kamením a zemře. Tak
odstraníš zlo ze svého středu. Ať to slyší celý
Izrael a bojí se.“
Ale v Deuteronomiu najdeme i ospravedlnění
otroctví a genocidy:
Deu 20:10–16 „Když přitáhneš k městu, abys
proti němu bojoval, nabídneš mu mír. Jestliže
ti odpoví mírem a otevře ti brány, tu všechen

lid, který je v něm, podrobíš nuceným pracím
a budou ti sloužit. Jestliže k míru s tebou
nesvolí, ale povede s tebou boj, oblehneš je.
Až ti je Hospodin, tvůj Bůh, vydá do rukou,
pobiješ v něm ostřím meče všechny osoby
mužského pohlaví. Ale ženy, děti a dobytek
i vše, co bude v městě, všechnu kořist z něho
si ponecháš jako lup. Budeš užívat kořisti po
svých nepřátelích, kterou ti dal Hospodin,
tvůj Bůh. Tak naložíš se všemi městy od tebe
velice vzdálenými, která nepatří k městům
těchto pronárodů zde. Ale v městech těchto
národů, které ti dává Hospodin, tvůj Bůh, do
dědictví, nenecháš naživu naprosto nikoho.
Zbývá otázka: proč si tedy autorka článku
o kalhotách vybrala právě onu citaci a ignorovala
jiné? Já tím vlastně ani nijak překvapen nejsem,
protože jsem kdysi dělal něco podobného

s Marxovými a Leninovými spisy. Nemusel jsem je
při tom ani znát, potřeboval jsem jen onu citaci,
abych udělal dojem. Ovšem já se tehdy za
komunistu nepovažoval, fixloval jsem a věděl jsem
o tom, ale jak je to s touhle paní? Vybírá si citace
vědomě, nebo nevědomě, dělá si z Institutu svatého
Josefa legraci, nebo to opravdu myslí smrtelně
vážně?
Těžko říci, v každém případě ale lže buď nám, nebo
nám i sobě. Chová se jako vyděrač, který vyrábí
dopis z písmenek vystříhaných z různých časopisů.
To, co ale vytváří, není původní článek a nemá
(naštěstí) ani původní biblický význam. Je to pouze
její vlastní vzkaz.

Série incidentů, kterou způsobil
provokativní film Nevinnost muslimů...
Jednou z událostí roku 2012 byly masové
demonstrace proti amatérskému filmu Nevinnost

muslimů, při nichž bylo zavražděno několik desítek
lidí uraženými muslimy. Naše média se v převážné
míře postavila na stranu vrahů.
Například v článku na Aktuálně.cz s názvem Malí
bratři pomočili v Egyptě korán, skončili ve vězení
Petr Jemelka napsal:
„Série incidentů, kterou způsobil
provokativní film Nevinnost muslimů, za
nímž stojí koptský křesťan žijící ve Spojených
státech, tak má další pokračování. Umístění
traileru filmu na YouTube vyvolalo násilné
demonstrace v celém muslimském světě.“
Milý pane Jemelko! Především nezaměňujte
pachatele a oběti. Film nic nezpůsobil. Na tom
trvám a navždy trvat budu! Film nezapaluje
ambasády, nezabíjí velvyslance, nevypisuje odměny

pro nájemné vrahy, nemučí děti a mentálně zaostalé
za pofiderní provinění. To dělají fanatici!
Každý rok jsou na celém světě natočeny stovky
amatérských filmů. Některé jsou dobré, některé
horší, některé příšerné...
Film, a dokonce ani jeho režisér tu však nejsou
v roli pachatelů, ale v roli obětí. Pokud začneme
amatérské filmaře obviňovat z mezinárodní situace,
jsme na nejlepší cestě do pekel. Nakonec to
znamená totální kontrolu myšlení pod taktovkou
islamistů.
Ustupovat zlu znamená se na něm podílet. Nemá
smysl se omlouvat za film, když ti, kteří vyzývají
k náboženské citlivosti, už mají na rukou krev. Na
vypálení ambasády a vraždu velvyslance se
neodpovídá omluvou za zveřejnění filmu na
internetu, ale vysláním letadlových lodí a startem
bombardérů, protože jde o akt válečné agrese. Tím
není natočení ani zveřejnění filmu!

Jestli si někdo zaslouží v současné situaci pokárání,
tak to není autor filmu Nevinnost muslimů, ale státy,
které nezajistily na vlastním území (jímž území
ambasády je) bezpečnost zaměstnanců a na agresi
odpověděly neadekvátně mírně. Situace je o to
vážnější, že svým váháním utvrzují muslimské
radikály v jejich přesvědčení, že jsou v právu.

Líný ateista jako zrcadlo pro věřící
Filosof Jan Sokol je, nebo alespoň byl, pro mnohé
účastníky sametové revoluce roku 1989 morální
autoritou. Jeho současné výstupy jej ale řadí spíše
k nepřátelům svobody slova a svobody vyznání.
V rozhovoru z května roku 2012 nazvaném
V ateismu je vždycky kus osobního zklamání se
rozpovídal o ateistech. Nejzajímavější je v něm část,
kde mluví o „praktických ateistech“, čili o lidech,
které nazývá „duševními lenochy“. I já se tedy

o nich vyjadřuji často celkem pohrdavě, jenže právě
oni jsou v rozhovoru tím, co mě skutečně zaujalo.
Jde přesně o tuto část rozhovoru:
Zita Chaloupková: „Kdosi řekl, že ateista je
ten, kdo nemá žádné otázky. Souhlasíte?!“
Jan Sokol: „Pro tyto ‚praktické ateisty‘, kteří
o Bohu a náboženství vůbec nepřemýšlejí, to
asi platí. Je to ostatně docela přirozený lidský
postoj a nemusí v něm být nic nepřátelského.
Je běžný hlavně tam, kde lidé žijí vcelku
bezpečně, jsou se svým životem spokojení,
žádné velké utrpení jim nehrozí a nic víc ani
nečekají.“
Otázka je extrémně pitomá, zvláště proto, že
k opravdu pevnému přesvědčení, že není důvod
věřit v Boha, musíte více než dost otázek
zodpovědět, a také proto, že největší skupinu ateistů

tvoří vědci. Sokolova odpověď je smířlivější a
ukazuje, že má představu o tom, že to zase tak
jednoduché není. Jenže i tak je vlastně hodně
problematická. Je totiž v principu charakterizována
negací.
Sokol není ateista, dohaduje se tedy o tom, co lidi
dostatečně nemotivovalo k hledání víry. Jenže tím
popisuje mnohem více pravý opak toho, o čem
mluví. Mluví v negativních pojmech o tom, co je
víra, aniž si to uvědomuje, a jeho sdělení je
mnohem otevřenější, než kdyby se ho pokusil
zformulovat přímo. Teď udělám malý pokus, vezmu
jeho tvrzení a převedu do toho, co tím vlastně říká
o věřících:
„Víra je (ne)přirozený lidský postoj obsahující
předem prvek obrany a rozšířený v prostředí,
v němž jsou lidé vystaveni nebezpečí, jsou

nespokojeni se svým životem, hrozí jim velké
utrpení a doufají ve velkou životní změnu.“
Možná to není úplně přesné, ale vlastně bych se
pod takové tvrzení mohl podepsat. Ostatně moje
zkušenost opravdu odpovídá předpokladu, že se na
náboženství dávají lidé hlavně v okamžicích
životních krizí. Poněkud jsem váhal jen
s umístěním „ne“ před slovo přirozený. Jde o to, že
ho můžeme chápat jako přiměřený prostředí nebo
jako reakci na přirozené či nepřirozené podmínky.
Popis „nepřirozený postoj vznikající v důsledku
nevhodných životních podmínek“ by byl možná
nejpřesnější. Takové prohlášení zajímavě
koresponduje s demografickým rozšířením
náboženství a ateismu, případně se zastoupením
ateistů a věřících ve věznicích. Ostatně
nejagresivnější náboženství (jak víme) pocházejí
z pouště.

Slepý bojovník s temnotou
Většina lidí mé generace zná Jiřího Grygara od
malička. Díky populárně naučnému seriálu Okna
vesmíru dokořán jsme jej vždy vnímali jako náš
domácí český protějšek Carla Sagana. Právě z těch
dětských let v nás přetrvává určitá úcta k člověku,
který nás učil dívat se na vesmír jinýma očima –
očima kosmologie. Díky němu jsme se seznámili
s teorií relativity, Velkým třeskem, Keplerovými
zákony...
Známe jej ale i jinak, jako velmi aktivního člena
skeptického spolku Sisyfos, udělujícího „ocenění“
Bludný balvan za zvláště výrazné pavědecké počiny.
Na obojím teď ale leží divný stín, který se už nikdy
nerozplyne. Od doby sametové revoluce se totiž Jiří
Grygar mnohem více angažuje v propagaci
katolické víry než v propagaci věd o vesmíru.
V aktivním členství v spolku Sisyfos mu to nijak

nebrání, protože stanovy Sisyfa vyjímají
náboženství ze sféry kritiky.
Lidé proto někdy v současnosti Jiřímu Grygarovi
vyčítají, že po revoluci „otočil“. On se pak zpravidla
brání tím, že neotočil, že byl naopak věřícím
katolíkem vždycky.
Věřím mu to, jeho prohlášení totiž vykazují
všechny znaky projevu vzdělaného věřícího
člověka, který má naprosto jasný pohled na cokoli,
kromě toho, co sám vidět nechce.
I když má stále příjemný přednes a dokáže vyprávět
velmi poutavě, jeho hvězda už zhasla spolu s
obhajobou NOMA, teologie, zázraků i relikvií,
propagováním Pascalovy sázky a teorií Velkého
pyrotechnika, který odpálil Velký třesk.
V pořadu Ta naše povaha česká – Ateismus po česku
z roku 2008, kterou jako katolík „přirozeně“
provázel (neboť tak je v našich médiích zvykem),
řekl:

„Ateista nemá žádnou možnost prokázat
svou tezi, stejně jako ji nemá možnost
prokázat člověk věřící v Boha. Racionálními
prostředky, řekněme vědeckými prostředky,
i když si to ateisté jeden čas docela
intenzivně mysleli.
Ateisté se domnívali, že tím, že se začala
rozvíjet přírodní věda a že dospívali
k určitým velmi významným závěrům a těch
závěrů je čím dál tím více, tak že vlastně
toho Pánaboha už nepotřebujeme a tudíž se
bez něj můžeme obejít, protože máme
vycházet z minimální domněnky.
No ale tohle všechno jsou pochopitelně jen
jakési proklamace, ale není to žádný důkaz.
Je to skutečně otázka víry, takže paradoxně
člověk, ať už věří v Boha, nebo nevěří
v Boha, tak v obou případech jde o víru.“

Nikdo jej tehdy neupozornil, že ateismus není teze,
ale skepse k tvrzení teistů, že Bůh existuje. Proto je
tvrzení „nelze prokázat, že Bůh není“ stejně
pavědecké, jako „nelze prokázat, že Bůh je“. Navíc
není pravda, že by byla tato tvrzení nutně
nedokazatelná nebo nevyvratitelná. Stačilo by, aby
Bůh měl nějaké známé vlastnosti, nebo aby se
jakkoli projevoval v hmotném světě. Jenže to by měl
Grygar jako skeptik vědět, protože Saganův příklad
s neviditelným drakem prostě musí znát.
Jeho zdůvodnění tvrzení, že víra i nevíra jsou víra,
se však rovná dedukci, že člověk, který nevěří
astrologii, je také astrolog.
Takto se ve stejném pořadu pokusil skloubit své
vědecké postoje s náboženstvím při odpovědi na
otázku, zda jsou věda a náboženství spolu
v rozporu:

„Tak tohle je něco, co si většina lidí u nás
myslí, že od chvíle, kdy máme vědu
a vědecký světový názor, tak že to je
v příkrém rozporu s náboženským světovým
názorem a že tady není vůbec žádná
možnost.
Zhruba to souvisí s, řekl bych, s takovým
vítězstvím praktické fyziky. Pak se stalo
ovšem něco ve dvacátém století, totiž že ta
klasická fyzika přešla ve fyziku současnou,
ta je opřena o dva takové základní pilíře.
Tím jedním pilířem je obecná relativita a tou
druhou je kvantová mechanika, kterou lidé
ani tak moc nevnímají, že to je důležitá
součást fyziky, protože se o ní nedozvědí,
a obě tyto disciplíny mají jedno společné, že
totiž nás přesvědčily, alespoň nás odborníky,
že názorné představy a takový ten zdravý
selský rozum selhává ve chvíli, kdy se

dostáváme k mezím lidského poznání. Čili
rozhodně to není univerzální nástroj, který
by mohl zkoumat svět a musíme se smířit
s tím, že některým věcem musíme spíše věřit
než že bychom je dokázali racionálně
rozebrat.“
S takovou obhajobou lze ovšem stejně zdárně
„obhájit“ i fungování homeopatie či existenci džinů.
Vlastně je to snadnější než doložit stejným
tvrzením existenci křesťanského Boha. Grygar je
však o správnosti své argumentace přesvědčen, jak
dokládá i rozhovor s Barborou Tachecí, v němž tuto
argumentaci také použil:
Barbora Tachecí: „Turínské plátno, krvavá
stigmata, neposkvrněné početí,
zmrtvýchvstání, nanebevzetí, zázraky
svatých… To vše nemáte problém přijmout?“

Jiří Grygar: „Nemám. Od té doby, co byla
vynalezena kvantová mechanika, tak znám
zázraky, proti kterým ty vámi jmenované
vypadají docela jednoduše. Jen si zkuste
představit, že třeba jeden foton může projít
dvěma dírami současně.“
Zdůvodňovat existenci padělku, jakým
prokazatelně je Turínské plátno, nebo nanebevzetí
chováním fotonů? Je možné potom vůbec něco
hlásat proti jakékoli pověře? Ostatně pokud by měl
pravdu, měli by být také nejvýznamnější světoví
fyzici, zkoumající podstatu hmoty, zbožnými
katolíky. Nezdá se ale, že by to byla pravda. I když
totiž při zkoumání docházejí k závěrům, že svět je
přece jen o hodně jiný, než jak si jej představujeme
na základě našich smyslů, vůbec nic je nevede
k přesvědčení, že by proto měl být uspořádaný

podle náboženských, nota bene katolických
představ.
Grygar ale zachází ještě dál, v podstatě dospívá ve
stejném rozhovoru až do bodu, kdy tvrdí, že Velký
třesk nelze vysvětlit bez existence Boha:
Barbora Tachecí: „Myslím, že vždy se dá
dojít analýzou k nějakému bodu, který už
neumíme vysvětlit – a tam vidíte základ
víry?“
Jiří Grygar: „No nevidím, protože jsou lidé,
kteří si myslí, že to jde nějak vysvětlit bez
toho Boha. Jen chci říci, že věda naráží na
velmi závažné meze, a čím víc toho víme,
tím větší máme potíže s vysvětlením toho, co
je v pozadí. Je to za naším zrakem, je to
skryté a my, jak pokračujeme ve vědě,
zjišťujeme, že svět je daleko komplikovanější.

Ani všichni nositelé Nobelovy ceny s tím
nepohnou a je to čím dál tím horší.“
Jiří Grygar dělá v tomto rozhovoru hned několik
argumentačních skoků, které vůbec nijak
nezdůvodňuje. V první řadě odvozuje souvislost
mezi náboženskou argumentací, teorií relativity
a kvantovou fyzikou. Neexistuje ale nic, co by
ukazovalo na propojení fyzikálních teorií
s náboženstvím.
Za druhé z toho samého odvozuje existenci Boha,
na jehož působení ale opět nemá z této
argumentace žádný důvod věřit.
Za třetí, i kdybychom došli k závěru, že za Velkým
třeskem stála jakási bytost, nemáme žádný důvod
věřit, že tento bůh-pyrotechnik je zároveň Bohem
křesťanů, a i kdyby se nějak podařilo prokázat, že je
skutečně tím bohem, nedokazovalo by to pravost

„zázraků“, jakými jsou Turínské plátno, stigmata,
zmrtvýchvstání, nanebevzetí a další.
To ale vlastně není pro Grygarova bývalého
fanouška to úplně nejhorší. Víte, důvodem, proč
bývají kosmologové často ateisty, je právě to, jak je
náboženství ve skutečnosti nesmírně lidské. Bůh
s velkým B je prostě jen další personifikace v řadě
jiných.
Pokud se ale dokážete podívat na dobu existence
vesmíru, na vzestupy a pády civilizací, vznik galaxií,
zrození a zániky hvězd, v poměrech a perspektivě,
dojde vám zároveň, jak krátce ve skutečnosti
existuje křesťanství a celé náboženství v našem
pojetí. Není ani starší ani úctyhodnější než kult
Deméter, Ištar, Serapise, Thovta či Marduka. A ti
všichni nejsou nic než staré nepoužívané
personifikace.
Z téhle perspektivy není křesťanská argumentace
o nic horší, ale ani lepší než argumentace kněží

dávno zapomenutých bohů – pomíjivých iluzí
o podstatě vesmíru. Za statisíce let existence druhu
Homo sapiens muselo být takových duchů a bohů
bezpočet. Jenže i existence celého našeho druhu je
nepatrná při měření časem vesmíru.
To, co při tom bolestně dochází mně, musí dojít
i vám – Jiří Grygar tohle nikdy neviděl.

Křesťanská propaganda na polském
gymnáziu v Českém Těšíně
Jsou věci, které mi běžně lidé zpravidla nevěří.
Jednou z nich je infiltrování náboženství
a kreacionismu do českého školství. Na Gymnáziu
s polským jazykem vyučovacím v Českém Těšíně
považovali za naprosto normální uspořádat v rámci
vyučování misijní akci, a nejen to. Zcela nepokrytě
se tam přednášel kreacionismus.
Z příspěvků z roku 2012 jsem vybral na ukázku ten
s názvem Křesťanství a věda od RNDr. Mgr.

Jaroslava Pokorného. Věnovat se budu jen
některým tvrzením, protože nechci citovat úplně
celý text přednášky, přesto jsem musel přepsat
podstatný kus. První „perly“ se můžete dočkat
těsně po uvedení mluvčího:
„První ten pohled, o kterém bych chtěl trošku
mluvit, je pohled do minulosti. Já i jako
učitel, zrovna minulý týden jsem měl
rozhovor s jedním děvčetem, která říkala: Já
to furt nemůžu pochopit, vy u nás učíte
matematiku, fyziku, a vy tvrdíte, že jste
věřící a tak. Jak se to dá skloubit?
A já jsem myslel, že to je jenom problém,
který byl v době komunismu, kde jako
všichni byli vyučováni tak, že náboženství
padlo, že věda ho vyvrátila, ale je vidět, že to
není jenom věc komunismu, ale že nám

přetrvávají určité stereotypy, které jsou
dodnes ve společnosti i ve školství.“
Ano, sotva začal mluvit, stačil už zahrát
„argumentum ad komančum“. Kdo nevěří, musí být
nutně obelstěn komunisty! Pak ale následuje pokus
vysvětlit, že křesťanství způsobilo vznik moderní
vědy, devalvovaný však hned na počátku
časoprostorovým zhroucením.
„A tak první, co jsem si říkal, o čem bych
chtěl trochu mluvit, podívat se na počátek,
jak to vlastně bylo se vznikem vědy a jestli na
to mělo křesťanství nějaký vliv. Nebo jak to
bylo. Nedávno jsem četl jednu knihu, kde mě
vlastně zarazila myšlenka: Proč věda, tak jak
ji známe, vznikla v Evropě?
Když bysme si vzali starověk, nevim nakolik
máte rádi dějepis, jenom maličko o tom.

Když bysme vzali starověk a vzali bysme
arabskou civilizaci nebo asijskou, čínskou,
tak v mnohých ohledech ty kultury byly
vyspělejší i co se týká technického rozvoje i co
se týká učenosti, a přesto ani mezi Araby ani
v té Číně nevznikla věda, tak jak ji známe
dnes.“
Nevím, nakolik měl pan matematik rád dějepis, ale
jedničku z něj jistě nedostal. Arabská civilizace
určitě nepatří do starověku, a rozhodně tam nepatří
ani vznik moderní vědy. Zato tam patří dědictví
antického Řecka, bez jehož filosofických základů by
arabská ani evropská středověká a novověká věda
asi žádný vzestup nezažila. Tam totiž vznikly
základy kritiky, filosofie, matematiky, fyziky,
přírodopisu a dějepisu. Ale zpátky ke vztahu vědy
a náboženství.

„A já věřím, že vznikla právě v Evropě,
protože Evropa byla tehdy silně ovlivněná
křesťanstvím. Proč si myslím, že to tak je?
Věřím, že křesťanství a biblické pojetí světa
bylo jedním z důležitých faktorů vzniku
vědy. Křesťanství dalo vzniknout všem
předpokladům pro vědu. Které to jsou?
První, že svět je skutečný, že materiální svět
je skutečný. Možná se vám to zdá jako: No to
je jasné ne? To všichni víme, že svět je
skutečný, ale ne ve všech pohledech na svět to
tak bylo, třeba v takovém nějakém
panteismu nebo animismu i třeba v asijském
hinduismu, svět tak jak ho známe, je pro ně
jenom zdání, zatímco biblické pojetí světa
říká: Ne, ten svět je skutečný, a jenom to, co
je skutečné, můžeme začít zkoumat.“

Ovšem, jen to co je skutečné, můžeme začít
zkoumat, jenže to není biblické pojetí. Tenhle
pohled pochází samozřejmě z řecké filosofie, která
asi z přednášky někam úplně zmizela.
„Druhý důležitý předpoklad, který dal
biblický pohled na svět, je že materiální svět
má velkou hodnotu.“
Tohle opravdu dal lidem biblický pohled na svět?
Pokud vím, tak podle raných křesťanů měl tenhle
zkažený svět co nejdříve skončit a lidé už se neměli
starat o budoucnost, dokonce neměli ani pohřbívat
mrtvé. Ostatně zaměření na materiální svět naopak
často vyčítají věřící ateistům.
„Pokud jste četli Bibli, tak v první kapitole,
když Bůh stvořil svět, se několikrát opakuje:
A Bůh viděl, že byl dobrý. To znamená: Ten

svět má hodnotu, pro křesťany, pro ty, kteří
se drží Bible, jasně bůh říká: Ten svět má
hodnotu.“
To samozřejmě implikuje představu, že pro ty, kteří
se nedrží Bible, svět hodnotu nemá, ale věřte mi,
fakt to není pravda a opravdu vám nedoporučuji
testovat toto tvrzení v reálu. Navíc toto téma
zpracovává antická filosofie mnohem lépe.
„Když bysme vzali třeba řeckou kulturu
a řecké myšlení, tak pro Řeky to, co je
hmotné, mělo nízkou hodnotu. Hodnotu
mělo jenom to, co je nehmotné, nějaký ten
svět idejí, jako třeba u Platóna, ale hmota, to
je takové to špinavé, to takové...“
RNDr. Mgr. Jaroslav Pokorný se asi učil dobře
matematiku, ale v antické filosofii asi žádný borec

nebyl. Rozhodně nebyl při tom, když se přednášelo
o peripateticích, atomismu a hedonismu. O antické
filosofii by měl příště na střední škole asi přednášet
někdo, kdo si přečetl více než jen úvod
k platonismu.
„Zatímco křesťané říkají: Ne, ten svět byl
stvořen jako dobrý, on má svou hodnotu,
a to, co má hodnotu, stojí za to zkoumat.“
Pokud si dobře pamatuji, tak hodnotu materiálního
světa většina křesťanských učení popírala. Celý
středověk chápal materiální svět jako pomíjivý
a nakažený zlem. Popis materiálního světa jako
něčeho hodnotného se znovu dostal do povědomí
až s protestantismem, ale antičtí filosofové zcela
samozřejmě svět zkoumali. Eratosthenés z Kyrény
ve třetím století před narozením Krista změřil
velikost – průměr a obvod – Země. Na počátku

2. století n. l. (před zavedením křesťanství)
prozkoumal a zmapoval Klaudios Ptolemaios
podstatnou část tehdy známého světa. Do Evropy se
ale jeho díla dostala až v novověku z arabských
přepisů. Marinus z Tyru přibližně ve stejné době
jako první použil při tvorbě mapy ekvidistantní
válcovou projekci, která se dnes používá hlavně
v názorných a meteorologických mapách.
„Třetí předpoklad teda křesťanství je při
pohledu na materiální svět, že materiální
svět není božstvem. Zase v protikladu k těm
animistickým náboženstvím nebo některým
pohanským, kde všechno bylo nějak
zbožštěno, každý kámen, každý strom, ve
všem je nějaká duše, nějaký duch. A když
věříte, že ve všem je nějaký duch, tak to
určitě nebudete zkoumat, protože kdybyste
třeba pitvali žábu a věřili jste, že v té žábě je

taky nějaký ten duch toho všemohoucího, tak
ho urazíte, ne, když budete tu žábu pitvat, to
znamená radši se ničeho moc nedotýkat.“
Mám chuť vykřiknout „vrcholný křesťanský
megablábol“, ale raději vysvětlím, co mě k tomuto
pohnutí vede. Především je tu přeskok z božstva na
ducha, což je zatracený rozdíl. Indiáni odprošují
ducha uloveného zvířete, ale to rozhodně
neznamená, že by jim to bránilo zvíře vyvrhnout,
upéct a sníst. Své o pitvání zvířat v animistických
společnostech musí vědět každý, kdo kdy viděl
„rentgenové“ malby australských domorodců, kteří
na obrazech ukazují nejen zvíře, ale i vše, co ví
o jeho anatomii.
„Čtvrtý předpoklad, který dalo biblické pojetí
světa pro vědu, je, že svět není jenom
hodnotný, skutečný, není jenom, není

božstvem, ale má logický a jednotný ráz. Je
v něm nějaká logika, je v něm nějaká
rozumnost, a díky tomu v podstatě biblický
pohled na svět přinesl termín, který nám
dnes připadá úplně běžný, řekněme přírodní
zákon, fyzikální zákon, chemický zákon.
Nám se to zdá běžné, ale pro jiné kultury,
které nestavěly na Bibli, to byl pojem, který
oni neznali, oni nemluvili, oni netušili, že
v přírodě jsou nějaké zákony. Pro ně příroda
bylo něco tajemného, něco nepřátelského,
něco drsného, něco nevyzpytatelného...
(…) Teprve když lidé uvěřili Bibli a uvěřili ve
stvořitele, který stvořil celý svět z ničeho,
začlo být jasné, že by fakt ten svět měl toho
stvořitele poslouchat, měl by fungovat podle
nějakých zákonů, a dokonce matematicky
přesných zákonů...“

Představa přirozeného řádu světa není křesťanská
a není ani antická, ale o mnoho tisíciletí straší.
Jenom předvídatelnost totiž umožnila lidem
plánovat. Bez plánování nemůže vzniknout žádná
kultura, natož civilizace. Základní představu
světového řádu vytvářelo propojení mezi
přírodními cykly a jejich astronomickou
předpověditelností – čas lovu, čas setí, čas záplav,
čas sklizně. Tohle museli umět lidé předpovídat,
jinak byl s jejich kulturou konec.
Samozřejmě k tomuto musím dodat, že základní
matematické zákony byly shrnuty (a možná
i vytvořeny) Eukleidem mezi 4. a 3. stoletím před
naším letopočtem v knize Základy. Další
z fyzikálních objevů měl na svědomí samozřejmě
také Archimédés ze Syrakus ve třetím století před
všemi křesťany. Výpočty kuželoseček zpracoval
Apollónios z Pergy někdy kolem roku 200 před
Ježíškem. Ani jeden ze jmenovaných samozřejmě

Bibli nečetl, protože tehdy ještě neexistovala.
Obrovské množství antických poznatků bylo
navždy ztraceno při požárech Alexandrijské
knihovny, z nichž jeden měli na svědomí také
křesťané.
„Ti vědci věřili: Ta věda je tu také proto, aby
pomohla lidem ulehčit život. Protože ten
život ve světě je těžký, to v tom středověku
poznávali, jako následek něčeho, co je stálého
(?) hříchu a tak dál a oni věřili že věda je
dar, který Bůh dal lidem k tomu, aby pomohl
překonat určité následky hříchu, aby lidem
zjednodušil práci.“
Tento výklad se opravdu objevoval a u protestantů
je častý. Na počátku novověku, nikoli ve
středověku, byl protestantismus vědě opravdu
nakloněn o něco více než katolicismus právě kvůli

tomuto zdůvodnění praktičnosti vědy. Jde ale
o poměr relativní, protože jinak bylo křesťanství
vědě opravdu nenakloněno, jak dokazuje i seznam
zakázaných knih Index librorum prohibitorum. Ten
je totiž také dílem raného novověku a na seznamu
zakázaných knih najdeme i Diderotovu
Encyklopedii! Ovšem v té době už alespoň existoval
směr křesťanství, který vědce nešikanoval až tolik.
„A ještě jedna věc, kterou věřím, že biblické
pojetí světa mělo velmi výrazně radikální
vliv na vznik vědy, kolem těch předpokladů
souhlasů a motivů taky biblické pojetí světa
taky trošku usměrňovalo trochu vývoj té
vědy v tom, že v tom počátku byl docela
zápas o to, jestli někteří křesťané říkali: Svět
je... Prostě Bůh ten svět stvořil tak, že on byl
vlastně nutný. On takhle musí vypadat. Bůh
vlastně neměl svobodu, prostě ty zákony jsou

neměnné. A pak byli jiní, kteří říkali: Tak to
není, Bůh je absolutním pánem nad tím
stvořením, on svět stvořil ne proto, že je to
tak nutné, ale protože on svobodně ho stvořil
tak, jak je.
A tenhle rozdíl má velký význam proto, že
dal vznik experimentální vědě. Dokud si lidé
mysleli, že ten svět je nutný, že nemůže
vypadat jinak, tak si mysleli, že ta věda může
vypadat tak, že já sedím nad stolem, :-)
u stolu, ne nad stolem, a přemýšlím, jak ten
Bůh ten svět stvořil a tou dedukcí nějak
dojdu k tomu. Ale ti kteří věřili, že Bůh má
úplnou svobodu, říkali: Tak se na to nedá
přijít, to se dá přijít jenom tak, že budu ten
svět pozorovat, že budu připravovat nějaké
experimenty, že budu připravovat výsledky
měření. Protože nevím dopředu, jak ten Bůh

ten svět vytvořil. Takže to byl základ toho, co
dalo vznik experimentální vědě...“
Mám doma takovou knížku, ve které všechno
vynalezli Rusové, a tohle tvrzení mi ji hodně
připomíná. Experimenty byly samozřejmě známé
už v antickém Řecku, ale neobešla by se bez nich
ani konstrukce římských a čínských strojů.
Konstrukce přesných slunečních hodin se neobejde
bez pozorování, kartografie se neobejde bez měření
a konečně celá helénská ani arabská alchymie (která
na helénskou navazovala) by nikdy nemohla
existovat bez experimentů.
„Myslím si, že mnozí lidé, a nejenom mladí,
ale někdy o tom i kolegové mluvili, že stále
mají ten problém, jak jdou tyhlety dvě věci
skloubit. Je možné být v dnešní době vědcem
a zároveň křesťanem? Není to nějaká

schizofrenie, že v neděli jdu do kostela, to
jsem křesťan, pak teda přijdu z kostela,
sundám sváteční oděv, a jsem zase, a pak
teda v neděli odpoledne jsem tak něco mezi
a od pondělka jdu do vědeckého ústavu a už
jsem zase vědec a na víru ani nevzpomenu.
Kdyby to tak bylo, tak by to bylo fakt hrozné,
a tím bych rozhodně nechtěl být a nikdy
opravdu takovým člověkem nebyl. Chtěl bych
alespoň, ale to je zas na dlouho, ale alespoň
v několika minutách nějaké věci, co mě
k tomu napadly, co bych k tomu možná mohl
vysvětlit, jak ty dvě věci můžou jít vedle sebe
a nebo dokonce spolu. A takový klíčový
rozdíl, který mě k tomu napadl, je: Jsou fakta
a je výklad faktů, a to jsou dvě různé věci,
které spolu souvisí, ale které nejsou jedno
a totéž. Fakta jako skutečnosti a výklad těch
faktů.“

Pokud jde o to, že výklad faktů a fakta nejsou totéž,
je to snad něco, s čím by musel každý vědec jen
souhlasit. Problém je, že tím pan Pokorný
nezdůvodňuje vlastně nic, protože příklady, které
uvádím výše, nejsou problematické jen z hlediska
výkladu, ale především z hlediska faktů.
Následuje kreacionistický příklad, který však
musím přeskočit, protože je příliš dlouhý a vše, co
je v něm, se ještě později opakuje.
„Vědecký pokrok, mluví se hodně o vědeckém
pokroku. Co to je vědecký pokrok? Je to něco,
že se pořád, když mám nějakou učebnici
chemie, fyziky. Někdy to vypadá tak, tak
v roce 1835 objevili tohle, v roce 1842 se
zjistilo toto a toto. Jakoby taková časová
chronologie, jakoby vědecký pokrok byl
prostě nějaké hromadění nových objevů,

poznatků, vynálezů. No ale to je velmi
zkreslující představa! Jo, když to ve výsledku
takto napíšeme, jako výsledky nějakého
sportovního utkání, tak to tak vypadá. Tak
to nikdy nebylo! Ve skutečnosti to je tak, že
věda se vyvíjí díky tomu, že někdo přijde
s novým teoretickým výkladem věcí a teď se
zjišťuje, jestli ten výklad sedí na dosud
poznané věci a dělaj se experimenty, jestli ten
nový výklad dává předpovědi, které fakt jsou,
odpovídají realitě, odpovídají skutečnosti.
Vždycky posun ve vědě byl tehdy, když někdo
přišel s novým výkladem, novým výkladem
věcí a pak zjistil, jestli ty fakta fakt tomu
odpovídají. Jo, to bysme mohli do
konkrétních věcí, ať už to byl Einstein se
speciální obecnou teorií relativity... on přišel
s novou, s novým teoretickým systémem,
který vyšel z něčeho, co nebylo jasné, jak se

dá spojit klasická Newtonova fyzika
s Maxwellovými rovnicemi, a on přišel, on
hledal, jak by vymyslel nový teoretický
systém, a pak se zjišťovalo, jestli dává dobré
předpovědi.“
Především pokrok ve vědě přichází jak díky
hromadění faktů, tak díky novým teoriím, ale
hlavně díky odhalení rozporů v teoriích dosud
používaných. Hnacím motorem pokroku ve vědě je
tedy kritika. Aby byla ale podložená, musíme pro ni
mít dostatek poznatků a na rozporu mezi poznatky
a předpoklady teprve vzniká nová pracovní
hypotéza, která na to, aby byla uznána za platnou
vědeckou teorii, musí být v souladu s pozorováními
a systémem vědy.
Teorie vědy v přednášce úporně trpí, ale ještě není
všemu konec. Připomínám, že zde necituji záznam
ze stránek nějakého pochybného sdružení, ale že

původní nahrávka pochází z léta roku 2012
z polského gymnázia v Českém Těšíně. Je to jedna
z přednášek v rámci misijní akce Czas na zmiane
pořádané přímo na škole, na níž měli žáci účast
povinnou!
„To je výklad, když mluvíme o té relativitě, to
je výklad, který ještě stále je v rámci vědy, ale
když jdeme dostatečně hluboko v těch
výkladech, tak vyjdeme z hranic vědy
a přirozeně jdeme za hranice vědy. Když
jdeme k těm otázkám původu, k těm
otázkám: Proč? Kdo? Jak?
Nějaký příklad, když vezmete nějaký stroj
jako třeba počítač, což je docela inteligentní
stroj. Může ten stroj popsat, že tam v něm
probíhají různé hlavně fyzikální procesy,
možná i nějaké chemické procesy.

Ty všechny procesy jsou fyzikálně poznatelné,
probíhají podle nějakých zákonů, ale přesto,
pokud chcete pochopit princip počítače, tak
vám na to fyzika a chemie nikdy stačit
nebude.
Počítač se nedá vysvětlit jenom na základě
fyziky a chemie, ale někdo, kdo měl znalosti
fyziky a chemie, těch zákonů, dal nějaký
organizační princip, podle kterého využil ty
fyzikální a chemické vlastnosti k tomu, že je
tam nějak naprogramovaný sled činností
a ten počítač dělá to, co ten konstruktér chce
dělat.“
Známá argumentace s předvídatelným
pokračováním. Ovšem, fyzika a chemie na to stačit
nebude, protože počítač je v principu matematický
stroj. Pochopit princip počítače rozhodně v rámci
vědy jde. Ba co víc, každý děj, který probíhá

v přírodě, můžeme díky jeho matematické podstatě
využít také k výpočtu. Dokonce kdybychom si
představili dostatečně složitý a správně nastavený
počítač, tak by byl schopen analyzovat nejen
procesy, které v něm probíhají, ale i jejich smysl.
Počítač by dokonce mohl vnímat i uživatele,
protože má i jakési „smysly“ pro jeho vnímání –
klávesnici a myš.
Následuje tedy samozřejmě převedení do zvířecí
říše.
„Ale úplně obdobně je to s životem, s živými
organismy. Živý organismus je mnohem
dok... Každý z nás, pokud máte na vás někdy
přijde depka, že je k ničemu a že za nic
nestojí, každý z nás je úžasný zařízení. Celá
špičková věda a technika, nikdo nevymyslel
něco takového jako je tělo, každýho z nás,
my jsme úžasný systémy. Mnohem lepší než

nejdokonalejší počítače a stroje. Jak to v nás
funguje, můžeme vysvětlovat pomocí
fyzikálních, chemických, biologických
procesů, všechno tam probíhá, jenže všechny
ty procesy řídí nějaký princip a ten princip
není fyzikální, není chemický, je to
informační systém, je to nějaká informace,
která řídí všechny ty procesy, a ta informace
jde mimo hranice fyziky, chemie, v podstatě
mimo hranice přírodních věd.“
Tak tohle bylo hrubé zahrání na city posluchačů, ale
budiž, mohu to odpustit, tak to přehlédněme.
Mnohem vážnější je argumentace informací. Celé
tohle vysvětlování totiž vede jen k tomu, že
informace existují. Jenže to víme, v přírodě živé
i neživé je spousta informací a tyto informace se
přenášejí. Přesto je otázka „Kdo (lépe „co“) tam
vložil tu informaci?“ v principu stejně vědecká či

nevědecká (je to sdružená otázka) jako otázka „Kdo
zanechal tuto stopu?“ V obou případech by byla
odpověď „bůh“ vyhodnocena jako chybná
a upřesnění „křesťanský bůh“ je opravdu jen věcí
osobního přesvědčení. Letokruhy stromů či
geologické vrstvy nesou informace úplně stejně
přirozeně jako vlastní hmotu. I když lze informace
přenášet, a nejsou tedy přímo závislé na konkrétní
hmotě, nic neukazuje na to, že by je to vyjímalo
z přírodních věd.
„Ty otázky Kdo?, Proč?, Jak přesně to vzniklo,
nebo jak přesně k tomu došlo? To jsou
otázky, které jsou mimovědní. Není to chyba
vědy, prostě věda není všemocná, věda je část
lidského poznání. Dobrá část, ale jenom část
a tyhle otázky jsou přirozeně mimo vědu.
Věda prostě na ně nestačí a věda na ně
nemůže odpovědět, protože to není v její

metodologii. Je to oblast filosofie. A filosofie
byla vždycky s vědou spojena od rané vědy
v patnáctém v šestnáctém, sedmnáctém,
osmnáctém století a vždycky to tak bylo.“
Dobrá, tohle slýcháme od věřících často, jenže co to
vůbec je? V první řadě jsou všechny uvedené otázky
vědecké, věda na ně hledá odpovědi a často na ně
odpovědi nachází. Jediný případ, kdy nemůže najít
věda odpovědi, a to z principu a ani v budoucnu,
jsou ty, které nedávají smysl, jako: Která slepice
snesla tento kámen? Který bůh stvořil svět? Proč jsi
zapomněl na naše výročí? Vědeckými postupy lze
ale určit, které otázky jsou nesmyslné.
Věda se obecně zabývá vším, co můžeme vědět.
Pokud je něco skutečně mimo vědění, tak to
nemůže být součástí lidského poznání. Filosofie
tedy nebyla s vědou spojena uvedeným způsobem,
protože vědy stále jsou její součástí – vyrůstají z ní.

„Třetí vrstva reality, která není
redukovatelná jenom na hmotu, energii a na
život, je člověk, který jak věřím, je jediná
bytost, kterou známe tady na Zemi, která
nejenom v ní probíhají hmotné procesy,
chemické, fyzikální, biologické. Taky jsme
řízeni informací, která do nás byla vložena
při našem početí, ale navíc jsme schopni
nové informace vytvářet a předávat je dál.
Tím myslím se lišíme od zvířat, díky tomu
mají lidé kulturu, díky tomu můžeme
navazovat na to, co lidé vymysleli před
námi...“
Na to se dá jen říci to, že tahle víra je zcela
v rozporu se současnými poznatky etologie. Jakési
kultury, které vznikají předáváním informací,
nacházíme například u šimpanzů, slonů a kytovců...

„Teď když se budem ptát: Dobře, to tady je,
ale jak to bylo na počátku času? Jak to, že tu
je hmota, energie (? špatně srozumitelné) spíš
než nic? Jak to, že je živý systém, jak se živé
systémy vyvinuly z hmoty a energie? Tudíž to
je už něco trošku jiného. A jak se člověk
vyvinul z živých systémů?
Na tu otázku můžeme různě odpovídat,
myslím si, že jsou na to dvě základní skupiny
odpovědí, jedna odpověď říká, že to vzniklo
náhodou, nebo že je za tím sebeorganizace
hmoty a v podstatě tomu odpovídá evoluční
učení, ale prosím už nejsme na půdě vědy,
jsme na půdě filosofie, jsme na půdě výkladu
faktů, na půdě chápání skutečnosti.
A druhá, druhý možný výklad nebo skupina
výkladů je, že nevěříme v náhodu, nevěřím
v sebeorganizaci hmoty, ale věřím, že za

tímhle světem musí být nějaká inteligence.
Ať už ji nazvu Bůh nebo někdo se jí neodváží
nazývat Bůh, nazývá ji prostě inteligence, to
v tuhle chvíli neřešíme, ale nějaká
inteligence, která stojí za zrodem těhletěch tří
vrstev reality. A my můžeme, pokud ta věda
nám v tom může pomoct, zjišťovat, který ten
výklad je v nějakých ohledech více nebo
méně pravděpodobný, ale nemůžeme nikdo
z nás vědecky říct: Věda dokázala, že platí
evoluce, nebo věda dokázala, že Bůh stvořil
svět nebo inteligence stvořila svět.
To je mimo oblast vědy. Věda není
všemocná, to je mimo oblast vědy, to dáváme
vědě něco, co nemůže. To je oblast výkladu
faktů a výklad faktů je vždycky něco, pro co
my se rozhodnem, čemu my uvěříme. Takže
jestli někdo říká: ‚Ty jsi věřící, já nejsem
věřící...‘ Ne, všichni, jak nad tím uvažují,

jsou věřící. Někteří věří v evoluci, někteří
věří v náhodu, někteří věří v sebeorganizaci
hmoty, někteří věří v Boha, někteří věří
v inteligenci, ale raději ji nechtějí zkoumat...“
Tohle už je samozřejmě čistá propagace
kreacionismu. O tom, že samoorganizace hmoty
není iluze, se může přesvědčit každý, kdo kdy slyšel
o usazování, gravitaci, krystalizaci, kapalných
krystalech či tvarové paměti nebo pokusech s RNA.
Hlavně se tu ale přednášející pokouší dokázat, že
evoluční teorie a božská hypotéza jsou dvě
rovnocenná tvrzení. Jenže evoluční teorie je
funkční vědeckou teorií, kterou dokládají
paleontologické nálezy, anatomie i genetika. Co víc,
je s představou stvoření světa Bohem v rozporu
právě tím, že jsou tvorové nedokonalí.
Opravdu by všemohoucí a vševědoucí bytost
stvořila člověka tak, aby trpěl bolestmi zad

v důsledku nedokonalého přizpůsobení jeho kostry
chůzi po dvou nohách? A co třeba konstrukce
ženské pánve? Proč dal bezbolestný porod vačicím,
ale ne lidem?
Proč by Bůh nejprve vyhnal předky velryb na souši
a pak je přinutil opět se vrátit do vody? A pokud by
byly velryby stvořené, tak jak jsou, proč tedy trpí
kesonovou nemocí a proč vůbec mají plíce? K čemu
jsou hadům a velrybám rudimenty zadních nohou?
Stvoření světa a života Bohem není obhajitelné ani
jako pracovní hypotéza. To, že se jednotlivec může
rozhodnout pro některou z hypotéz, je rozhodně
nedělá stejně použitelnými, natož vědeckými.
Následuje diskuse, v níž se můžeme dozvědět další
dosud neznámé informace.
Tazatel: „Na začátku jste říkal, že křesťanství
nebo víra podporovala vědu, mezi
patnáctým a sedmnáctým stoletím, ale co

takový Giordano Bruno, ten kvůli svým
myšlenkám vlastně, i když byl taky věřící, tak
byl upálen za kacířství, protože jeho
myšlenky a jeho objevy byly“...
(nesrozumitelné)
RNDr. Mgr. Jaroslav Pokorný: „Dobře,
děkuju za tu otázku. Zas musím odpovědět
trošku zjednodušeně jo, protože není na to
moc čas. V podstatě, možná jednu věc,
kterou bych chtěl říct, že nešlo ani o souboj
nějakých vědeckých poznatků nových, které
by křesťanství nebo Bible nechtěla přijmout.
V podstatě to byl problém filosofií.
Křesťanství na počátku toho rozvoje vědy
bylo hodně spjato s Aristotelskou filosofií,
která mimo jiné pro ni bylo výhodné, že
Země, nebo zdálo se jí dobré, že Země je

středem jakoby tady toho solárního systému,
nebo vesmíru.
Když přišel heliocentrismus, s tím že Slunce
je středem toho systému, Země se otáčí.
Zvláštní na tom je, že ti heliocentristé v čele,
tedy první byl Mikuláš Koperník, na to
nepřišli na základě vědeckých objevů. To je
taky takový mýtus, který převládá, oni na to
přišli proto, že byli inspirováni jinou filosofií
než aristotelskou, v podstatě novoplatónskou
filosofií, která byla taková víc mystická
a zdálo se jí dobré, aby Slunce, a Koperník
byl taky křesťan, které pro něho
představovalo jakoby určitým obrazem Boží
přítomnosti, jakoby zdroj světla, tepla, aby to
Slunce bylo ve středu.
A tehdy proti se stavěli právě ti aristotelští,
ale dávali vědecké důvody proč ne, protože
všechno ukazovalo na to, že fakt ta země je

tak a Slunce se kolem ní točí. A kladli velmi
dobré otázky, které až později věda objevila
včetně já nevim Corilosovy síly a dalších
věcí. Takže na počátku nebylo to, že by byly
vědecké důkazy, které by dokazovaly, že
Slunce je středem, spíš to byl souboj filosofií,
a je fakt, že některé církve se hodně
identifikovaly s tím aristotelismem. A tam
byl ten problém, jo, že se jim zdálo, že když
opustí Aristotela a scholastiku, takže jim
padne jakoby křesťanství...“
Tak to už opravdu nevím, co mám říci. Buď RNDr.
Mgr. Jaroslav Pokorný prostě lže, nebo ze sebe chrlí
nesmysly, které si někde přečetl.
První známý heliocentrik nebyl rozhodně
Koperník, byl jím Aristarchos ze Samu, který žil
někdy mezi lety 320 – 250 před Ježíšem. Nebyl
novoplatonik, ale peripatetik, tedy pokračovatel

Aristotela. Své úvahy zakládal na výpočtech
a měřeních. Zvláště rád používal skafé – zvláštní
druh slunečních hodin ve tvaru duté polokoule. Byl
to také první člověk, který si uvědomil, čím je
opravdu vesmír – prohlásil, že hvězdy jsou jiná
slunce.
Ke smůle vědy se ale katolická a pravoslavná církev
hlásily nejprve spíše k novoplatonikům a starším
typům aristotelismu. Pro geocentrismus nacházeli
odůvodnění právě v Bibli, protože z Genesis
vyplývá, že Slunce a Měsíc byly stvořeny pro Zemi,
ne naopak.
Mikuláš Koperník se opravdu seznámil
s Aristarchovými spisy, nešlo tedy o žádný
mysticismus, který se náhodou strefil do reality, ale
o přesvědčivost Aristarchových argumentů.
Samozřejmě že mohla existovat i mystickonáboženská zdůvodnění, dokonce nějaká taková být
musela, protože heliocentrismus čelil také

podobnému mýtu. Nešlo ale o hlavní
a nejdůležitější důvod, proč se Koperník
a Giordano Bruno stali jeho stoupenci.
Koperníkovo dílo De Revolutionibus Orbium
Coelestium také nevypadá jako magická příručka,
ale jako regulérní dobový vědecký spis.
V odpovědi se RNDr. Mgr. Jaroslav Pokorný také
úplně vyhnul tomu, že v případě Giordana Bruna
šlo o justiční vraždu člověka kvůli jeho vědeckému
názoru. Něco takového je naprosto neomluvitelné,
i kdyby byl tento názor zcela chybný.
Ještě „lepší“ je ale příklad s automobily, který uvádí
proti evoluci. V důsledku totiž vyznívá zcela
opačně.
„Máte nějaké auto sto let staré a teď vidíte
modernější, modernější a teď na konci
Lamborghini že nejmodernější. Říkáte – ano,
evoluce! Jenže to nefunguje tak, že postavíte

Trabanta na parkoviště, počkáte třicet let
a za třicet let se přijdete podívat a vidíte:
Ahá Lamborghini! Ne, proč dochází
k takzvané evoluci? Že přichází člověk se
svou inteligencí a říká: Aha, tahle součástka
by šla udělat jinak.“
Vlastně je to pěkná ukázka, jak se dokáže
kreacionista sám uargumentovat. Lidé samozřejmě
vyvíjejí auta, takže u automobilů k evoluci dochází,
ale ve formě myšlenek. Lidé auta vyvíjejí, protože
nejsou dokonalí, a proto ani jejich výtvory nejsou
dokonalé. K čemu by ovšem Bůh potřeboval
evoluci? Jenže pokud stvořil všechna zvířata
dokonalá ve své formě (o čemž se dá zdatně
pochybovat), jak to, že v podstatě všechna vymřela
ještě před tím, než se na zemi objevil člověk? Proč
nemáme v mořích amonity jako kola od autobusu?
Kde jsou všichni ti trilobiti, archaické ryby, obří

štíři, ptakoještěři, ryboještěři... kde je 99,9 % všech
druhů, které kdy na Zemi žily? Vymřely!
Kreacionisté nemají problém jen s tím, kam se
v Bibli poděli dinosauři, oni mají problém s celou
planetou. A to je také největší „hřích“, který mám
opravdu za zlý panu RNDr. Mgr. Jaroslavu
Pokornému.
Že si podivně vykládá historii, jistě, neměl by o ní
přednášet, ale není to přece jen jeho obor. Že
špatně vykládá historii vědy – totéž. Jenže co stáří
Země?
„Dokud jsem byl evolucionista, to možná
takových šest, sedm let zpátky, tak jsem ještě
ve škole, ve fyzice učil: Ano, všechno je jasné,
Big Bang – patnáct miliard let, sluneční
soustava čtyři a půl miliardy let, Země taky
a tak dál. Pak, když se mi to nabouralo, jsem

začal o tom studovat různé knihy, já se
musím přiznat, jsou tři skupiny názorů.
Kreacionisté mají teorii staré Země, že ta
Země fakt může mít i stovky milionů roků,
pak je teorie mladé Země, že fakt má
nějakých těch šest tisíc roků, když bereme
roky přesně tak jak je to v Bibli, nebo jak to
chápem, když bychom vzali skutečný rok
s 365 dny, a pak jsou evolucionisté, ať věřící,
nebo nevěřící, kteří říkají přes 4,5 miliardy
let. Musím říct, že všichni, ve všech třech
oblastech jsou dobří vědci. Všichni tři názory
mají dobré důvody pro to věřit, že tomu tak
je, a mají slabiny, které neumí vysvětlit.“
Ano, tohle považuji za problém, protože
RNDr. Mgr. Jaroslav Pokorný sám o sobě říká, že
studoval MatFyz a krátce pracoval v Řeži. Právě to
je v největším rozporu s tím, že posuzuje různé

datace stáří Země jako stejně podložené. U běžného
člověka nepředpokládám, že by znal skutečný
význam pojmů jako poločas rozpadu nebo
radioizotopové datování. Také by měl vědět, že
odchylky v měření v těchto případech nepopírají
metodu samotnou, asi jako setřený otisk prstu
nepopírá použitelnost daktyloskopie. Je zjevné, že
se pan Pokorný už s vědou definitivně rozešel,
protože dal naprosto přednost náboženství, když
začal dávat přednost jen těm informacím, které si
podvědomě přál vidět.
Přesto si nemyslím, že by to byl nějak zlý nebo
zákeřný, záměrně dezinformující člověk, naopak
všechno, co říkal, znělo velmi upřímně, a to mě na
tom právě děsí. Dokonce myslím, že se pokouší si
udržet i otevřenou mysl v rámci toho, jak je to pro
něj ještě možné, jak o tom svědčí i jeho rozloučení:

„Tam vám možná na závěr takové přání,
abyste nepřijímali jenom věci proto, že vám
je někdo řiká, ale abyste fakt sami zamýšleli
se, hledali, četli, a to je asi důležité a věřim,
jedna moudrá kniha říká, kdo hledá, najde,
takže když budete hledat, určitě najdete to,
co je důležité pro váš život, a nespokojte se
s lacinými odpověďmi a doufám, nechtěl
jsem být lacinou odpovědí dneska, možná že
spoustu věcí neznám, ale některé podstatné
věci jsem objevil a jsem za to vděčný.“
Ani to ale nic nemění na tom, že by takový člověk
neměl na gymnáziu kázat podobné bludy a náš
školský systém má povinnost s tím něco udělat.
Nejlepší, co by se ovšem mohlo stát, by bylo právě
to, co na závěr radil právě RNDr. Mgr. Jaroslav
Pokorný studentům. Oni totiž mohou hledat
mnohem snadněji a nemusejí se omezovat jen na

nábožensky orientované servery. Možná při tom
také zjistí, že ne všechny autority jsou
důvěryhodné, ne všechny informace jsou stejně
hodnotné a jak ty podstatné poznat. Kéž by je právě
tohle bylo možné naučit.

Diplomy od Boha
Na internetu si můžete snadno vyhledat stránku, na
níž se nabízejí „diplomy“ a „tituly“ v přepočtu za
pár tisícovek korun. Pokud byste ovšem takový
„čestný doktorát“ (nevím, co je na tomhle čestného,
a doktorát to není) považovali za dobrý důvod
k používání titulu, musím vás upozornit, že pokud
nejste Marek Benda a někoho jím skutečně zmatete,
tak se to u nás považuje za podvod.
Tyto tituly nabízí společnost Miami Learning
Church & Institute, která je ve skutečnosti
registrovaná jako církev. Ostatně diplomy, které
nabízejí, mají také odpovídající specializace jako

alternativní medicína, aromaterapie, astrologie,
církevní management, ekonomické poradenství,
feng shui, homeopatie nebo ufologie. Rychlostí
vystavení během 2 dnů překonávají i legendami
opředenou plzeňskou právnickou fakultu. Za svoje
peníze získáte hezky natištěný papír, jehož poměr
ceny k množství utracených peněz bude asi
1 : 1000, ale myslíte si, že je Miami Learning
Church & Institute, Inc. jediným výrobcem
a prodejcem nevědeckých doktorátů? Chyba lávky!
Naopak, Miami Learning Church & Institute, Inc. je
jako společnost „čestná“ alespoň v tom, že
v titulech uvádí zkratku h. c. – honoris causa. Jenže
i u nás mají církve právo zakládat školy a vzdělávat.
Obecně se tvrdí, že na úrovni základního vzdělání
dosahují velmi slušných výsledků, jenže jak je to
s těmi vyššími stupni?
Pokud se vrátím k nedávným událostem na
polském gymnáziu v Českém Těšíně, nemohu

úplně přehlédnout, že z příspěvku
RNDr. Mgr. Jaroslava Pokorného musely hrůzou
vstávat vlasy na hlavě nejen evolučním biologům
(což zamýšlel), ale i dějepisářům.
Na jednu stranu mě nijak nepřekvapuje, že mohl
Jaroslav Pokorný vystudovat gymnázium bez
nejmenší znalosti dějepisu. Pravda, trochu mě to
mrzí, ale vím, že je to možné. Že po něm nikdo
nechtěl dějepis na MatFyzu, mě až tolik
nepřekvapuje, ale jak lze studovat teologii bez
schopnosti rozlišit mezi starověkem, středověkem
a novověkem, opravdu nechápu. Jisté podezření se
samozřejmě nabízí.
Jaroslav Pokorný je v současnosti vikářem Sboru
Církve Bratrské Český Těšín, kde nabízí podporu
vyučování ve skupinách a hledání vizí pro
modlitební směřování sboru.
Přiznávám, že to není poprvé, kdy mě neznalost, ba
záměrné pokroucení historie u církevních

představitelů udeřilo do očí i uší. Kdysi mě donutilo
k smíchu kázání Tomáše Halíka, který popisoval,
jak v době Kristova narození sledovali babylónští
astrologové na obloze konjunkci planet ze
zikkuratu, který byl označován jako Babylónská
věž.
Tato stavba byla velkou část historie známa jako
poničená, což asi zavdalo také příčinu vzniku
legendy, jenže v době, kdy se měl narodit Ježíš
Kristus, bylo na tom místě jen staletí staré
zbořeniště.
Alexandr Veliký se totiž rozhodl roku 331 př. n. l.
zikkurat, nazývaný původně Etemenanki, obnovit
a začal tím, že dal roku 323 př. n. l. odstranit
původní ruiny. Rekonstrukci pak zabránila jeho
náhlá smrt. Dodnes si myslím, že by si starověcí
astrologové dokázali k pozorování najít lepší místo
než starou stavební jámu.

Neříkám, že by člověk měl nutně nosit v hlavě celou
historii lidstva, ale měl by alespoň vědět (nebo si
dohledat) to, o čem hodlá mluvit. Žijeme
v informační éře a jde o běžně dostupné informace,
s nimiž by měl umět každý studovaný člověk
zacházet.
Nicméně prodej nic neznamenajících titulů,
nedouctví a komické chyby nejsou z hlediska
vzdělání tím největším hříchem církevnického
školství. Tuto roli vyhrazuji jedinému oboru –
teologii. Charakterizují ji dvě věty :„Křesťanská
teologie se chápe jako vědecký rozbor pramenů
víry.“ „Teologie vychází z předpokladu, že Bůh
existuje.“
Pokud platí obě, znamená to, že se teologie má
k ostatním vědním oborům stejně jako astrologie
nebo homeopatie. Správné použití matematiky
může udělat astrologii zdánlivě důvěryhodnější, ale
neudělá ji vědečtější. Používání nejpřesnějších

digitálních vah a nejprecizněji zkonstruovaných
protřepávaček nezmění nic na tom, že v základu
homeopatie je víra v účinnost magie.
Stejně tak ani nejlepší vědecké metody nejsou
schopné udělat z teologie vědu, protože si nechává
oblast, do níž je nepouští. Předpoklad, který nesmí
být ani zkusmo zpochybněn. Teologické fakulty
jsou na univerzitách ostudným přežitkem ze
středověkých dob, kdy astrologie byla ještě součástí
astronomie.
Je skutečně neuvěřitelné, že tolik staletí od
osvícenství, probuzení a vzestupu moderní vědy
máme stále na vysokých školách fakulty této
pseudovědy a že se vyučuje i na technických
fakultách.
Miami Learning Church & Institute, Inc. je proti
studiu teologie vlastně opravdu nevinná legrace.
Vezme vám jen pár tisíc, ale upozorní vás, že
koupený titul nelze k ničemu použít. Zato studium

teologie vám může vzít několik let a zanechat vás
s klamným pocitem, že něčemu rozumíte a že váš
titul něco podstatného znamená.
Jediné, co mě zaráží, je, že Miami Learning Church
& Institute Inc. doktorát z teologie (zatím) v prodeji
nenabízí.

Kotlebova šedá propaganda v českých
médiích
Slovensko v šoku: Volby vyhrál neonacista Kotleba
stálo koncem roku 2013 na webových stránkách
České televize. Přijde vám na tom titulku něco
divného? Že ne? Tak právě vidíte pěknou ukázku
šedé propagandy.
Nehledejte v tom žádnou velkou záhadu. Kotleba
opravdu vyhrál volby v Banskobystrickém kraji.
Problém je v něčem jiném. Marian Kotleba totiž
není neonacista, i když má jeho politické směřování
k tomuto směru velmi blízko. Cituji dále:

„Kotleba se nechvalně proslavil
vystupováním v nacistických uniformách
a extremistickými projevy, kvůli nimž byl
několikrát žalován, nebo protiromskými
výpady. Netají se svými sympatiemi
k válečnému slovenskému státu, jenž byl pod
vlivem nacistického Německa. ‚Mým
politickým vzorem je Andrej Hlinka,‘ říkal
v kampani.“
A ano, další lež, Kotleba nevystupoval
v nacistických uniformách, ale v uniformách
odkazujících na oděv Hlinkovy gardy, nejsou na
nich svastiky, ale dvojramenný kříž, neadoruje Třetí
říši, ale Slovenský štát za vlády Jozefa Tisa, a ten
nebyl nacistický, nýbrž klerofašistický.
V nacistickém Německu by se totiž asi nemohlo
stát, že by na hlavních politických postech seděli

kněží katolické církve. Přitom Kotleba skutečně má
podporu bývalého slovenského arcibiskupa Sokola,
který se taktéž netají svým obdivem k Jozefu Tisovi.
Cituji z rozhlasového rozhovoru 27. 12. 2006:
„Ja si vážim pána prezidenta Tisu a veľmi
vážim, lebo sa pamätám ako dieťa. My sme
boli veľmi chudobní, a keď on bol, sme boli
teda na úrovni. (...) Tu bol blahobyt. Nič
nám tu nechýbalo, pritom bola vojna.“
Vysloužil si za to odsouzení slovenských
intelektuálů, ale se společností samotnou jejich
slova asi nepohnula tolik jako chvalořeči
klerofašistů. Ať už tedy chápete klerofašismus jako
typický projev působení římskokatolické církve
v moderní době (což je podle mě blíže pravdě),
nebo naopak jako nejhorší deformaci jejího učení
(což je milosrdnější k věřícím), nakonec se stejně

nevyhnete pochopení, že zvolení klerofašistického
župana je především důsledek současného
působení pro-katolické politiky a narůstání
politického vlivu náboženství. Ani Kotlebovo
poděkování na stránkách strany Naše Slovensko by
nemělo nechat nikoho na pochybách:
Vyhlásenie Mariana Kotlebu po druhom
kole krajských volieb:
Veľmi si vážim dôveru mojich voličov.
Zvolenie za predsedu BBSK je pre mňa
obrovskou výzvou nesklamať. A ja urobím
všetko preto, aby som nesklamal, a aby ste si
aj po štyroch rokoch mohli povedať, že volím
správne, volím Kotlebu.
Tiež sa chcem zo srdca poďakovať všetkým,
ktorí sa podieľali na mojej skromnej
predvolebnej kampani. Ďakujem tým, ktorí

do úmoru roznášali naše letáky, aj tým, ktorí
mi dobrou radou v pravý čas pomohli získať
body v boji proti štvavej mediálnej kampani.
Ďalej ďakujem všetkým, ktorí moju kampaň
proti politickej mafii podporili finančne.
A v neposlednom rade ďakujem tiež mojej
rodine a hlavne pánu Bohu, bez ktorého
požehnania by márna bola moja snaha.
Ing. Mgr. Marian Kotleba
Ď A K U J E M, N E S K L A M E M !

Tak proč se tedy ve všech oficiálních českých
médiích mluví o neonacismu, když bychom měli
slyšet o klerofašismu? Inu, někdo někoho nechce
rozhněvat. Většina propagandy totiž nevzniká na
povel z řídícího centra, ale z podlézavosti.
Když jsem byl malý, stále jsme se učili
o protifašistickém odboji u nás, slovo nacismus

(natož neonacismus) se prostě v učebnicích
nevyskytovalo. Byl to drobný posun, ale přitom
hodně významný. Budovali jsme totiž reálný
socialismus (jistě, nebylo to ani reálné, ani
socialismus) a na slovu „socialismus“ prostě
nesmělo ulpět smítko špíny.
Proto se tu stavěly pomníky, které vlastně měly
zásadní chybu ve svých dedikacích. Otázka je, co se
to tady má potom budovat teď?

Chleba levnější nebude
Přiznejme si, že se války o počet andělů na špičce
jehly normálních lidí nijak moc nedotýkají.
Argument „chleba levnější nebude“ je srozumitelný
všem a každý den se připomíná tím více, čím více
musíme přemýšlet nad základními životními
výdaji.
Mezi takové žabomyší války bývá započítáván i spor
kreacionisté versus darwinisté. Ano, normálnímu

dělníkovi je zpravidla jedno, zda řízek, který má
k obědu, pochází z prasete stvořeného Bohem,
nebo z prasete, které se vyvinulo evolucí.
Přesto se tito lidé, utvářející si iluzi vlastního světa
jen v dosahu vlastní rodiny a nákupní tašky, mohou
krutě mýlit. (A to ateisté i věřící, kteří nijak
fundamentalističtí nejsou.) Ve sporu kreacionismu
a darwinismu totiž vůbec nejde „jen“ o pradějiny
světa. Jde o pohled na náš svět, a čím více se ten
pohled bude od skutečnosti lišit, tím větší
nepříjemná překvapení se dají očekávat.
Kreacionismus nebo jeho maskovaná obdoba
inteligentní design jsou jen jedním z projevů snahy
nahradit vědu tvrzeními z Bible. Jenže v tom je
problém. Většina věcí, na něž jsme zvyklí a které
denně používáme, není výsledkem náboženské víry,
ale vědy.
Mobilní telefony, počítače, internet, GPS navigace,
elektrické sporáky, doprava, zdravotnictví a spousta

dalších věcí by bez vědy nefungovaly a vlastně ani
neexistovaly.
Samozřejmě že člověka napadne, že tohle přece
s evolucí zvířat nesouvisí. Jenže to tak není. Věda je
vzájemně provázaný komplex poznatků
o fungování našeho světa, ale je to také metoda,
podle které mohou být tvrzení ověřována a pak
uznána za pravdivá, nebo naopak vyvrácena
a odmítnuta.
Když změníte tento postup, změní se všechno.
Kreacionisté se snaží dovést své dokazování
k předem známému výsledku. A mají k tomu jediný
podklad – Bibli. Něco takového je ale ve vědě běžně
považováno za podvod.
Ve chvíli, kdy bychom přijali biblická tvrzení jako
důkaz srovnatelný s ověřením pomocí vědeckých
metod, opustili bychom hranice vědy. Neznamená
to nic dobrého.

To, že kreacionistům vadí dinosauří peří, nám
může připadat jako vtipný detail, ale ve skutečnosti
ukazuje, do jak absurdních situací může zavádění
náboženství do vědy vést. Žel zdaleka ne všechny
jsou jen pro zasmání.
Známe už případy, kdy byla například nemocným
s AIDS odmítána lékařská péče právě s odkazem na
boží trest, případy, kdy byl ženám s rizikovým
těhotenstvím odmítnut potrat a ony pak zemřely.
Dokonce i u nás jsou vážné pokusy „vyléčit“
homosexuály z jejich „nemoci“.
Všechny tyto případy dohromady ukazují
nahodilost a nepředvídatelnost toho, co bude příště
na základě nějaké náboženské knihy vyvozováno.
Křesťanství v západní civilizaci možná nevypadá
tak agresivně a absurdně jako výkřiky některých
islámských „duchovních“, když požadují smrt pro
Mickey Mouse nebo varují před zemětřeseními
způsobenými příliš odhalenými ženami. Příliš

usínat na vavřínech bychom ale neměli. Jak daleko
bylo třeba předchozí prohlášení od tvrzení Pata
Robertsona o tom, že příčinou zemětřesení na Haiti
je to, že Haiťané kdysi podepsali smlouvu
s Ďáblem?
Robertson přitom není nějaký podivín či exot, ale
televizní kazatel, kterému naslouchají statisíce lidí,
člen a zakladatel několika nadací, prezident Regent
University, autor řady bestsellerů, včetně toho,
v němž vytvořil konspirační teorii o NWO. Jinými
slovy, je to člověk, který má opravdu vliv, podobně
jako desítky a stovky dalších. U nás je takovým
člověkem kardinál Dominik Duka, jehož jsme
mohli vidět i v protipotratových průvodech a při
ututlávání zločinů a zesměšňování dětských obětí
znásilnění kněžími.
Podobným případům můžeme zabránit nebo je
alespoň v určité fázi zastavit, jen když budeme
používat metody, které nám dává věda. Když si je

ale necháme vyrazit z ruky Biblí nebo Koránem,
budeme bezmocní, protože neexistuje nic, před čím
by se absurdita náboženství zastavila.
Když se prostě nebudeme zajímat i o taková témata
jako je to, co se má učit na školách, jednoho dne
můžeme zjistit, že nejen chleba o hodně podražil,
protože nějaké absurdní náboženské nařízení
zvedlo jeho cenu, ale i to, že dostaneme nařízeno,
co jíst, jakou hudbu poslouchat, co smíme a co
nesmíme vědět, s kým, kdy a jak se milovat, komu
a co rodit, kdy trpět, kdy a za co zemřít.

Dovětek: Co jsem udělal tak zlého?
V době, kdy knížka Ateista procházela korekturou,
se přihodilo cosi, co přitáhlo pozornost českých
médií. Kněz Tomáš Halík obdržel Templetonovu
cenu. Média to interpretovala jako „duchovní
nobelovku“, což se ovšem trochu rozchází s tím,
jaký názor má na toto ocenění většina nositelů

Nobelovy ceny. Templetonova nadace, založená
roku 1987, která cenu uděluje, totiž nepožívá
pověsti úctyhodné instituce nikde jinde než mezi
americkými křesťany (v Evropě je téměř neznámá)
a cena, kterou uděluje, nebývá udělována za nic
objevného, ale spíše za to, že nějaký vlivný člověk,
nejlépe vědec, řekne o náboženství něco hezkého.
Bývá proto terčem mnoha vtipů a narážek. Profesor
Jerry Coyne z University of Chicago o ní při
příležitosti ocenění kosmologa Martina Reese na
stránkách www.theguardian.com například napsal:
„Posláním Templetonovy ceny je vážné
poškození vědy. Jako homeopatická léčba
oslabuje jádro vědeckého podnikání, jež
dosáhlo svých úspěchů díky tomu, že chápe
pochybování jako ctnost a víru jako zlozvyk.
Situace v náboženství je přesně opačná, což
je důvod, proč zůstává na úrovni středověku.

Snažit se najít shodu mezi vědou a vírou je
jako snažit se sladit astronomii a astrologii,
medicínu a homeopatii.“
Obdarování Tomáše Halíka ekvivalentem asi
36 milionů korun, které Templetonova cena
zahrnuje (aby šlo o částku vyšší, než jakou
představuje udělení Nobelovy ceny), získá zvláště
trpkou příchuť, když si zpětně projdeme události,
které jí předcházely.
V listopadu roku 2013 proběhlo tiskem několik
zpráv, které se týkaly jeho publikací. Předseda Rady
pro vědu, výzkum a inovace (RVVI) Jiří Rusnok
dostal tehdy podnět k přezkoumání Halíkovy
publikační činnosti a zjistil, že čtrnáct z Halíkových
knih nesplňuje náležitosti odborné publikace,
ačkoli jsou za takové vydávány a honorovány.
Rozpoutala se mediální fraška, ve které už nebylo
poznat, co kdo vlastně prohlásil ani co kdo

dementoval. Česká televize nakonec úplně
rezignovala na hledání pravdy a referovala o kauze
v podstatě jako o osobním střetu mezi Tomášem
Halíkem a Danielem Solisem. Původní autor
podnětu Jiří J. Stodola, který zůstal spíše v pozadí,
komentoval celou záležitost takto:
„Když jsem upozornil na skutečnost, že se
v Rejstříku informací o výsledcích pod
kolonkou monografie nacházejí Halíkovy
knížky, které zcela zjevně žádnými
odbornými monografiemi nejsou, označil
můj názor za ‚trapně diletantský‘ a dovolával
se toho, že obdržel za publikace řadu cen,
ačkoliv je zřejmé, že udělení ceny nikterak
nesvědčí o vědeckosti či nevědeckosti dané
knihy. Když se dozvěděl, že RVVI
zpochybnila vědeckost jeho prací a že její
předseda dokonce předpokládá, že budou

z rejstříku RIV vyřazeny, odmítl tomu uvěřit
s odkazem na to, že by se jednalo
o ‚nekvalifikované rozhodnutí‘...
Trvá snad Halík na tom, že rozhovor, který
vedl s Janem Jandourkem, je odbornou
publikací? Pokud ano, pak se Halíkův názor
dá nazvat trestuhodnou neznalostí, pokud jej
myslí vážně, nebo neuvěřitelně cynickým
pokrytectvím, pokud si je vědom skutečného
stavu věci...
Ať je tomu tak či tak, jednoznačně se jedná
o důkaz Halíkovy nekompetence zastávat
místo profesora Univerzity Karlovy.“
Pro ateisty je na celém případu nejkomičtější, že se
v něm vlastně hádá katolík Halík s katolíkem
Stodolou a konspiracionistou Solisem. Faktem je, že
Halíkovy knihy nakonec ze seznamu odborných
publikací nezmizely, ačkoli dle obecné shody

náležitosti vědeckých publikací nesplňují. Halíkovi
stoupenci z toho asi odvodí, že byl nakonec v právu,
což je ovšem v rozporu s tím, co si může ověřit
každý, kdo zná alespoň teoreticky pravidla pro
vědecké publikování. Systém VaVaI (elektronická
verze Rejstříku informací o výsledcích – RIV) je
volně přístupný a Halíkovy knihy lze vypůjčit
v libovolné městské knihovně České republiky.
Teď je tedy na čase se vrátit k informaci, že Tomáš
Halík dostává cenu za „pokrok ve výzkumu
a objevech týkajících se duchovních skutečností“.
Popravdě nejsem filosof a nemám v plánu pročítat
všechny Halíkovy knihy, jestli v nich přece jen
někde neučinil nějaký významný „duchovní objev“,
jsem ale přesvědčen, že spíše ne. Důvod, proč si to
myslím, jsou videa, která Tomáš Halík natočil právě
při příležitosti nominování na Templetonovu cenu.
Předpokládám, že když člověk už jednou dostává
tak vysoce honorované ocenění, měl by

v proslovech k němu uvést to nejlepší, co světu
přináší. Co ale nabízí Halík?
Podíval jsem se na dvě z nich. Musím se přiznat, že
to pro mě bylo utrpení. Halík mluví velmi pomalu
a monotónně, jakýmsi „psychologizujícím“ stylem,
při tom zároveň mohutně, avšak nepřirozeně
gestikuluje, což na mě působilo nepříjemně. Nechci
do argumentace příliš zatahovat dojmy z jeho
vystupování, ale je prostě těžké si nevšimnout, že
působí nepřiměřeně teatrálně, až manipulativně.
První z videí se jmenuje Jak hájit důstojnost
každého člověka, jestliže byl stvořen k Božímu
obrazu. V něm rozvádí hypotézu, že lidská práva
v podstatě berou svůj původ v křesťanství.
Doslova v něm říká:
„Jestliže vyznávám, že Bůh je otec všech lidí,
pak se tím zavazuji, že budu vnímat všechny
lidi jako své bratry a sestry. Všechny lidi,

muže, ženy a děti všech národů, kultur, ras
a náboženství. Vyznávám-li Boha jako
Stvořitele a Otce všech lidí, zavazuji se tím
stát proti vší diskriminaci, proti rasismu,
náboženské nesnášenlivosti, vykořisťování
lidí, zejména proti zneužívání náboženství
k šíření nenávisti a ospravedlňování násilí.“
Ponechám teď stranou, že existují i jiná odvození
lidských práv, ostatně jsem o tom psal už
mnohokrát. V každém případě to není tvrzení ani
nové ani originální. Přiznávám, že jsem podobnou
argumentaci už slyšel od věřících, kteří mě ovšem
zároveň dokázali zahrnovat velmi nenávistnými
projevy. A jak je na tom s praxí tohoto tvrzení sám
Halík? Stejně!
V roce 2010, přesněji 20. ledna v 8:30 ráno, byl
hostem Českého rozhlasu v pořadu Jak to vidí...
Otázky mu tehdy pokládal Vladimír Kroc:

Moderátor: „Podle Bruce Bawera, autora
knihy Zatímco Evropa spala, budoucnost
kontinentu spočívá, teď cituji: ‚V krotkém
podrobení se postupnému přechodu na právo
šaría,‘ tak, jak jsme slyšeli vaše úvahy, tak vy
jeho obavy nesdílíte, ale je potřeba, aby se
nějak, nevím, jestli mohu použít slova
Evropa aktivně bránila?“
Halík: „Já si myslím, že je třeba neurážet
a neprovokovat islám, to neznamená jaksi
nekriticky tleskat všemu, co z islámského
světa přichází, naprosto ne, ale jestliže jsou
tady takoví ti populisti, jako je ten pan
Wilders, kterého chtěl pan senátor
Oberfalzer k nám pozvat jako nějakého
odborníka, tak to jsou, myslím, já bych
dokonce řekl to slovo nejen lidé, kteří se mýlí,
ale kteří skutečně darebně zneužívají ty

předsudky a strachy ke svému politickému
kapitálu. A schválně provokují ten islám,
urážejí ho a tím provokují prostě ty islámské
odezvy. Takže těchhle těch věcí, také ten
zavražděný Theo van Gogh, si myslím, nebyl
žádný propagandista náboženské svobody,
ale víte, tito lidé, kteří záměrně urážejí
a provokují islám, tak to jsou často zklamaní
levičáci, to jsou lidé, kteří kdysi od svého
náboženství, ke kterému byli třeba jako děti
vychováváni, odpadli, byli jím zklamáni,
odpadli k té levici, často marxistické, a pak je
ta levice zklamala, teďka propadli takovému
nihilismu a zaměřují se vlastně na takové
nenávistné karikování a provokování islámu,
ten Theo van Gogh byl toho jasným
příkladem a já mám dojem, že tito lidé, kteří
sami jsou mravně často velmi rozvrácení, tak
že v podstatě trošku závidějí tomu islámu, že

to jsou lidé, kteří něčemu věří a mají nějakou
jistotu. Takže já bych rozhodně nesázel na to
provokování islámu, ale vědět o něm něco
a být jeho partnerem a jeho partnerem těžko
může být nějaký takový neurčitý ateismus.
Já si myslím, že jeho partnerem může být
vzdělané křesťanství, protože islám
respektuje křesťany, on nerespektuje Západ,
protože se domnívá, že Západ zradil své
náboženství, že je duchovně vyprázdněný
a tak dále. Což je do značné míry pravda.“
Ano, Tomáš Halík sice přímo neospravedlnil
vraždu z náboženských důvodů, ale přímo
prohlásil, že si za to vlastně Theo van Gogh mohl
sám a že jeho vrah byl morálnější než jeho oběť,
protože byl věřící. Stihl zahrát dokonce
i argumentum ad komančum! Jestli tohle není

omlouvání (možná i vyvolávání) nenávisti ve jménu
víry, pak už opravdu nevím, co by jí mělo být.
Theo van Gogh byl zavražděn roku 2004 marockým
vrahem Mohammedem Bouyerim za to, že natočil
film Submission o útlaku žen v islámské společnosti.
Scénář k němu napsala somálsko-nizozemská
spisovatelka, politička a bojovnice za ženská práva
Ayaan Hirsi Ali, která žije v neustálém ohrožení
života ze strany muslimů. Bouyeri na něj osmkrát
vystřelil, když jel do práce na kole, pak mu prořízl
hrdlo a bodl jej do prsou. Na místě vraždy nechal
dopis, ve kterém vyhrožoval scenáristce filmu
smrtí. Později byl odsouzen k doživotnímu vězení.
Přiznávám, že ve spojení s názvem dalšího videa se
mi proto poněkud zvedá žaludek. To video se totiž
jmenuje Jak mohou věřící obejmout ateisty? Jistě
znám dost věřících, s nimiž bych se rád objímal, ale
od Halíka zní taková otázka v této spojitosti
hrůzostrašně.

Ani v něm se neobjevuje žádná originální
myšlenka. První polovina argumentace je
v podstatě zkopírována z videa s názvem Také
ateista (Atheist Too) z knihovny Digma.com,
nahraného roku 2011. Co v ní vlastně Halík říká?
„V rozhovoru s ateisty často zjistíme, že
mnozí z nich nepopírají Boha naší víry,
nýbrž popírají jen svou vlastní představu
Boha – ve skutečnosti karikaturu Boha,
kterou si sami vytvořili nebo nekriticky
přejali od druhých. Když mi mnohý ateista
řekne, jak vypadá ten Bůh, v něhož nevěří,
musím mu odpovědět: Díky Bohu, že
v takového boha nevěříš! Ani já nevěřím
v takového boha, takový bůh – díky Bohu –
opravdu neexistuje. Hlavním protikladem
a protivníkem víry není ateismus, nýbrž
idolatrie. Skutečným protivníkem víry je

pouze ten druh ateismu, který je nedůsledný
– na místo boha staví jiného boha, modlu,
stává se idolatrií.“
Takže modloslužba – idolatrie? Vlastně s tím
souhlasím, ale nevím, jestli ví, že tím sám sebe
označil za pokrytce. Donutil mě tak totiž
k prohlášení, které původně v knize Ateista být
nemělo, ale určitě do ní patří:
Každý bůh je modla, protože všichni bohové jsou
falešní a všichni proroci jsou šílení nebo lháři.
Předpokládám, že proti takovému ateismu nemůže
z hlediska výše uvedené argumentace namítat
vůbec nic. Nevím, jak se ale potom vyrovnává se
svou důvěrou v autoritu Bible. Jeho výklad
pokračuje opravdu vypečeným moudrem:

„Je tolik druhů víry, kolik je věřících, a tolik
druhů nevíry, kolik je nevěřících.“
Dovolím si nesouhlasit. Možná je mnoho způsobů
víry, možná je i mnoho důvodů, proč říct: Nevěřím!
Nevíra je ale jen jedna. Halík navazuje představou
„ateisty z osobního zklamání“, což je ale také
náboženský stereotyp.
„Existuje však jeden druh ateismu, který si
opravdu zaslouží náš respekt a porozumění.
Jsou to lidé zranění zlem, nespravedlností
a utrpením. Někteří z nich říkají: ‚Rád bych
věřil v Boha, ale nejsem schopen důvěřovat,
život mi připadá temný a absurdní.‘“
Pokud je tohle Halíkova představa ateistů, pak jsou
jich plné kostely. Jistě existují lidé, hledající nějakou
oporu, kteří říkají něco jako „Nevěřím v Boha, ale

chtěl bych“, jenže tohle dilema má v sobě stále
každý věřící.
Je pro ně trvalé. Nikdy se ho žádný z nich nezbaví,
protože všichni musejí vědět, že nikdy nebudou mít
důkaz, že ten, ke kterému se modlí a hledají u něj
oporu, vůbec existuje.
„Jiní na zkušenost zla reagují protestem, jsou
alergičtí už na samo slovo Bůh. Myslím si, že
ateista, protestující vůči Bohu, je Bohu ve
skutečnosti bližší než apateista, člověk, který
je apatický vůči Bohu a náboženství.“
Jsem přesvědčen, že takoví lidé jsou a označují se za
ateisty, ale já si jejich postoje nemám proč vážit,
protože je stejně emotivní jako jiné iracionální
postoje.
Chápu, že křesťanům musejí být takoví ateisté
bližší, protože jsou blízcí jejich iracionalitě

a pohybují se i v jejich myšlenkovém rámci. Z mého
pohledu jsou to ale prostě jen uražení věřící. Jistě,
může mi jich být líto, jako ostatně každého člověka,
kterého potká něco zlého, ale bez racionálního
zhodnocení je jejich postoj slabý, nepromyšlený
a nestabilní.
I Halík nakonec přiznává, že věřící také nemají
jistotu v názoru na boží existenci, jenže od něj ta
formulace vyznívá značně jinak:
„Je třeba jim ukázat, že i věřící má podobné
zkušenosti, že i věřící zná chvíle Boží
skrytosti a mlčení... (slovní vata)... Zkušenost
s boží skrytostí je součástí cesty víry, je to
vnitřní moment dramatu víry. Ateismus
tohoto druhu nemůžeme překonat jinak, než
když ho obejmeme.

Ateista zraněný utrpením nepotřebuje naše
argumenty, nýbrž naši solidaritu,
porozumění a objetí.“
Halíkův proslov působí jako výzva k love bombingu
– získání oslabeného člověka pro sektu
prostřednictvím přehnaného zájmu a přízně. Není
zlé, naopak velmi dobré, vyjádřit člověku podporu
a pochopení, pokud to pochopení opravdu máte. Je
ale velmi zlé pochopení předstírat z nějakého
jiného důvodu; on má ale pro všechny „zraněné
ateisty“ to pochopení připravené už předem.
Peníze, které obdržel, přislíbil Halík věnovat právě
na vedení dialogu s ateisty. Nevím, jsetli chce ona
plánovaná setkání pořádat v nejdražších
koncertních sálech nebo jestli předpokládá, že
ateistických zájemců o dialog bude tolik, že oněch
36 milionů korun utratí jen za kávu a křupky.
Myslím si ale, že takový zájem ze strany ateistů

o onen dialog nebude. Většina z nich to bude
považovat za ztrátu času a já se jim proto nedivím.
Tomáš Halík požívá pověsti liberála, což je samo
o sobě dosti sporné, pokud si ovšem liberalismus
nenadefinujeme tak široce, že se do něj vejde
cokoli. K této pověsti přišel tím, že patřil k okruhu
přátel prezidenta Václava Havla a i později byl jeho
vášnivým obhájcem. Bohužel to nevypovídá vůbec
nic o jeho dalších postojích, názorech a morálních
kvalitách.
Ve skutečnosti jsou názory páně Halíka radikální až
extremistické, na což ovšem při běžném poslechu
jeho proslovů nepřijdete. Je to totiž filozof
v nejhorším smyslu toho slova, které tentokrát
neodvozuji od slova sofia – moudrost, ale
zofos – temnota. Jeho proslovy jsou spíše
hromaděním metafor na metafory a příkladů na
příklady. Dostat z něj jasnou a přímou větu je
většinou obtížné.

Kdyby byl alespoň malinko filosofem a používal
prostá slova, když chce říci důležité věci, nebo
kdyby měl jen trochu citu pro to, co je správné,
musel by se totiž při své nominaci ptát: Za co jsem
odměňován? Co jsem udělal tak zlého?

Proč je každý bůh modla?

Obecná představa modly předpokládá, že jde
o nějaký artefakt, v jehož schopnosti lidé nekriticky
věří, ačkoli prokazatelně žádné takové schopnosti
nemá a žádný vztah k nim samozřejmě neprojevuje.

Ve skutečnosti tento silný vztah k modle vzniká na
základě složitých vztahů mezi samotnými uctívači.

Proto věřící neodhalí, že se modla vlastně nijak
neprojevuje, dokonce mohou ignorovat i fakt, že
neexistuje. Podstatné je totiž demonstrování
vztahu k modle, protože bez něj nelze být součástí
společnosti uctívačů.

Závěrem:

Svět bez ateistů
Často poukazuji na mylná přesvědčení věřících,
možná je tedy na čase, abych s nimi také v něčem
souhlasil. Dobrá, přiznávám, že stejně jako mnozí
z nich bych si přál svět bez ateistů, a přiznávám jim
úplnou pravdu i v tom, že ateisté by bez věřících
neexistovali. Vlastně považuji tato dvě tvrzení za
neoddělitelná.
Ateisté bez náboženství neexistují, protože prostě
není žádný důvod, aby někdo někoho, nebo třeba
i sebe, takto označoval.
Když se ale pustím do dalšího vysvětlování, brzy
narazím na základní nepochopení. Teisté často
pronášejí ono prohlášení o závislosti ateismu na
teismu s téměř vítězoslavným tónem, jako kdyby
tím dokázali, že je ateisté prostě nutně ke své

existenci potřebují. Já jsem ale přesvědčen, že je
tomu vlastně právě naopak.
Démonizace ateistů je starý teistický sport, který
pěstovali i ti, kteří se pravděpodobně nikdy v životě
nesetkali s žádným člověkem, který by sám sebe za
ateistu – bezbožníka označil. Najdete ji už v Bibli,
ve středověkých spisech, v Shakespearových hrách,
v dílech Thomase Moora a Francise Bacona.
„Toho, kdo by smýšlel opačně (tj. nevěřícího),
nepokládají ani za člověka, soudíce, že
vznešenou přirozenou povahu své duše snížil
k bezcennosti ubohého těla zvířecího.“
Thomas Moore – Utopie
„Kdo Boha popírá, vraždí lidskou důstojnost;
protože svým tělem je zajisté člověk spřízněn
se zvířaty; a kdyby po duchu nebyl spřízněn

s Bohem, je to nízké a neušlechtilé stvoření.“
Francis Bacon
Většina z těchto lidí vůbec nemohla ani potkat
ateistu v dnešním významu toho slova. Lidé, kteří
byli natolik sebekritičtí, aby si uvědomili, že na
Boha nevěří, byli totiž zpravidla také dosti
inteligentní na to, aby to o sobě neříkali na
veřejnosti. Být označen jako ateista tehdy
znamenalo zpravidla ohrožení majetku i života.
Tak kde se ale pak ta hrůza z ateismu bere? Jsem
přesvědčen, že jde o projev sebevymezení. Když
věřící vytvořili škálu, podle které byl nejlepší člověk
ten nejvíce a nejhlouběji věřící, jaksi automaticky
tím vytvořili také opačný pól – nejhoršího člověka
– ateistu.
Pokud víra měla být zdrojem ctností a obranou
proti neřesti, pak nevíra musela logicky působit
jako pravý opak. Podle tohoto rozdělení má být

ateista dokonale bezectný a absolutně ovládaný
neřestmi – hněvem, obžerstvím, falší, chlípností…
prostě celou řadou neřestí a obtížen všemi
smrtelnými hříchy. Tato představa ateisty je natolik
temná, že dokonce přivádí některé věřící k názoru,
že úplní ateisté ani neexistují.
Pro ostatní jsou ateisté nutným důkazem polarity
dobra a zla, proto neustále přepočítávají mrtvoly
všech diktatur, aby sami sebe přesvědčili, že jejich
víra má méně milionů obětí než ateismus. Každé
představitelné zlo, dokonce i zločiny uvnitř církví,
vysvětlují nedostatkem víry.
Slovo ateismus, které bylo původně označením
stigmatu, přijali zatím nevěřící za své. Současný
ateismus není ani náboženství ani filosofie, ale
emancipační hnutí, jehož cílem je obecné uznání
toho, že nevíra v Boha nedělá člověka horším
a nezbavuje ho občanských ani lidských práv.

Pro věřící z toho ale zároveň plyne závěr, že víra
v Boha nedělá člověka lepším. Což k jejich smůle
potvrzují i výzkumy. I když jsou výstupy věřících na
téma „ateismus = zlo“ čirou propagandou, která by
měla být ve vyspělé společnosti nepřípustná,
nevěřím tomu, že by věřící a církevní hodnostáři
jakékoli církve dokázali takovou myšlenku
přijmout.
Ateisté nepotřebují teisty kvůli své sebeidentifikaci,
respektive „potřebují“ je stejně, jako abolicionisté
„potřebovali“ otrokáře a lesby homofoby. Naproti
tomu věřící ateisty nutně potřebují. Pokud by teisté
nepřičítali nevíře ostatních tak zásadní význam,
slova ateismus a ateista by nikdy nevznikla.
Proto budou muset méně pověrčiví lidé počítat
s tím, že je ti více pověrčiví budou i nadále nazývat
ateisty, a mně nezbude než doufat, že se jednou,
třeba až budu velmi starý, dočkám světa bez ateistů

a bez věřících. Světa, ve kterém nebude
nedoloženým tvrzením přikládána důležitost.
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