
Recenzia monografie 

VÁCLAVÍK, David: Sociologie nových náboženských hnutí

Brno - Praha: Masarykova univerzita – Malvern, 2007. ISBN 978-80-86702-22-3

Monika Zaviš

Od začiatku 60 - tych rokov zaznamenala náboženská sféra rozšírenie škály ponuky, ktorú 
predkladá človekovi i spoločnosti. Netradičné náboženské názory, intenzívne citové zážitky 
a nové spôsoby správania nadobúdali popularitu, ktorá spôsobila vznik a rozšírenie množstva 
náboženských  skupín.  Ako  ich  správne  označiť  či  kategorizovať?  Niektoré  z nich,  napr. 
Scientologická  cirkev,  Cirkev Ježiša  Krista  Svätých posledných dní  či  Cirkev zjednotenia 
majú  prirodzenú  tendenciu  samotným  názvom  ovplyvniť  človeka  a presvedčiť,  že  ide  o 
„cirkvi“, čo si v našom demografickom kontexte bez pozastavenia vysvetlíme, ako niečo, čo 
je kresťanské a vychádza z Biblie. Druhý extrém je, že sa niektoré, alebo i všetky netradičné 
hnutia  jednoznačne  označujú  za  sekty,  bez  toho,  aby  sme  mali  jasno  v tom,  čo  definuje 
náboženskú kategóriu „sekty“. V masmédiách pomerne často narážame i na pojem „kult“, 
ktorý  má  náboženskú  konotáciu,  ale  čitateľovi  daný  článok  či  správa  vôbec  neposkytne 
ujasnenie obsahu pojmu kult. Cirkev, sekta a kult sa na dlhšiu dobu stali nosnými kategóriami 
pre  klasifikáciu  všetkých  živých  náboženstiev.  Kvôli  nejasnosti  či  prekrývaniu  definícií 
v klasifikácii  rôznych  nových  náboženských  skupín  sa  začali  používať  označenia 
„alternatívna religiozita“, „nová spiritualita“ , „nová religiozita“ či „nové náboženské hnutia“ 
(Bližšie  pozri:  Miroslav  Tížik:  K sociológii  novej  religiozity.  Bratislava:  Univerzita 
Komenského, 2006). David Václavík sa prikláňa k poslednému z uvedených označení (v angl. 
New Religious Movements).

Autor  sa  v úvodných  častiach  knihy  zaoberá  problematikou  štúdia  nových  náboženských 
hnutí.  Poukazuje  na  zabudnutú  oblasť  metodológie  ich  štúdia.  Sám  definuje  cieľ  knihy 
nasledovne: „... prostredníctvom problémov, ktoré sú spájané s konceptualizáciou kľúčových 
pojmov, s pomocou ktorých sú označované jednotlivé typy náboženských skupín zahrňované 
medzi  nové  náboženské  hnutia,  ukázať  tenkú  hranicu  medzi  „vedeckou“  metódou 
a ideológiou“(s.  6). Metodológia  religionistiky  sa  musí  podľa  autora  stať 
metareligionistikou. Výskum náboženstiev by mal byť spojený s dôsledným rozborom jeho 
vývoja.

Klasifikácia  náboženstiev,  o ktorej  pojednáva  v druhej  kapitole,  musí  počítať  s tým,  že 
všeobecný  pojem  náboženstva  je  iba  vedeckým  konštruktom  a s týmto  vedomím  má 
religionista s ním narábať. Aby sme mohli opísať skutočnosť, všímame si vzájomné vzťahy 
jej jednotlivých častí, ich prieniky a rozdiely. Z tohto dôvodu je komparácia nevyhnutná aj pri 
výskume náboženskej skutočnosti. Generalizácia, diferenciácia a identifikácia sú základnými 
princípmi  komparácie.  Autor  veľmi  vhodne  ilustruje  potrebu  týchto  etáp  výskumu 
náboženstva na základe príkladov zo života vyslanca pápeža Jána Piana a Williama Rubrucka. 
Ich konfrontácia  s iným náboženstvom a inou formou kresťanstva než rímskokatolíckou je 
ukážkou prístupu, ktorý je spoločný i mnohým súčasným typológiám zameraným na nové 
náboženské hnutia: „Nestoriáni sú preto neprijateľní, pretože ich vedomé vyhlasovane sa za 
kresťanov  spochybňuje  výnimočnosť  a autenticitu  katolíctva,  kým  buddhisti  sú  rovnakou 
optikou vnímaní ako zatúlané ovce či stratení synovia, ktorí majú byť s ohľadom na evanjeliá 
navrátení do lona cirkvi a ktorí si i napriek geografickému a historickému odlúčeniu zachovali 
mnohé z pôvodnej podoby zjaveného náboženstva“ (s. 24).
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Václavík  ponúka  v tretej  kapitole  prehľad  a analýzu  najznámejších  typologických  použití 
pojmov sekta, cirkev a kult.  Vychádza zo sociológie Maxa Webera,  predstavuje typológiu 
teológa Ernsta Troeltscha a časť venovanú klasickej typológii uzaviera poňatím sekty a cirkvi 
u teológa Helmuta Richarda Niebuhra. Na základe týchto typológií vznikali v druhej polovici 
20.  storočia  inovované  typológie,  ktoré  sa  zamerali  na  podrobnejšie  špecifikácie  už 
existujúcich  tried,  ale  aj  hlbšiu  analýzu  ich  vzájomnej  kontinuity.  Autor  predstavuje 
a analyzuje typológiu Miltona Yingera, Rodneyho Starka & Williama Bainbridga a Bryana 
Wilsona.  V rámci  Yingerovej  typológie  sa zastavuje aj  pri  pojme  denominácia.  Pojem sa 
prvýkrát  objavil  u Howarda  Beckera.  Definuje  ju  ako  samostatnú  kategóriu,  „...  ktorá 
predstavuje  spojenie  sekty  vo  vyššom  štádiu  vývoja  a sekulárneho  sveta.  Ide  teda 
o náboženskú skupinu,  ktorá  stratila  svoj  pôvodnú animozitu  voči  okolitému svetu.  Touto 
novou  kategóriou  Becker  doplnil  pôvodné  Niebuhrovo  kontinuum  vývoja  náboženských 
skupín“(s.46).

Okrem  hlavných  troch  tried  či  skupín  náboženstiev  venuje  priestor  aj  pojmom 
kvázináboženstva a paranáboženstva.  Pojem  kvázináboženstva  pochádza  od Arthura  L. 
Greila. Označuje ním skupinu, resp. skupiny, ktoré samé seba nechápu ako náboženské, ani 
okolie ich nepovažuje za náboženské, avšak ich zásady a prejavy zodpovedajú religionistickej 
definícii  náboženstva.  Greil  v spolupráci  s Davidom  Rudym  spolu  dospeli  k vytvoreniu 
podskupiny skupiny kvazináboženstva, a to  ITO - Identity Transformation Organization, 
čiže organizácie transformácie identity človeka. Sú zamerané na zmenu človeka. Ako príklady 
sú uvedené New Age, scientológia, alternatívne ekologické organizácie a komerčné skupiny 
spojenými  s  tzv.  multi-level  marketingom.  Paranáboženstvá  neobsahujú  vieru 
v nadprirodzeno,  sú  zjavne  nenáboženskými,  ale  majú  s náboženskými  javmi  niektoré 
spoločné znaky, napr. humanizmus, masový šport či ateizmus.

Štvrtá  kapitola  pojednáva  o alternatívnych  sociálno-vedných  typológiách  nových 
náboženských  hnutí.  Autor  predstavuje  a analyzuje  typológiu  Roya  Wallisa,  Thomasa 
Robbinsa a Dicka Anthonyho.  Wallis  sociologicky triedi nové náboženské hnutia do troch 
skupín: a) odmietajúce svet, b) prijímajúce svet, c) obývajúce svet. Václavík si všíma pozitíva 
Wallisovho  prístupu,  a medzi  negatíva  počíta  predovšetkým  istú  „...  diskrepanciu  medzi 
popisovanými typmi, ktorá je zreteľná najmä pri porovnaní hnutí odmietajúcich svet s dvoma 
ostatnými.  Tento  typ  je  opísaný  tak  trochu  vágne  a v niektorých  ohľadoch  dokonca 
i nekonzistentne a to predovšetkým s ohľadom na typologické znaky hnutí obývajúcich svet, 
ktoré  sa  často  s predchádzajúcim  prekrývajú.  To  niektorých  autorov  viedlo  k úplnému 
vynechaniu kategórie hnutí obývajúcich svet“ (s.84). Robbins a Anthony delia všetky nové 
náboženské hnutia do dvoch veľkých skupín: a) dualistické (môžu byť neofundamentalistické 
a revizionisticko - synkretické), b) monistické (technické a charizmatické; obe skupiny môžu 
byť jednoúrovňové alebo dvojúrovňové).

Genealogickým klasifikáciám venuje  autor  piatu  kapitolu.  Pôvod  jednotlivých  hnutí  býva 
v klasifikáciách rozhodujúcim faktorom pri ich delení.  Gordon J. Melton nepoužíva formu 
„hnutie vychádzajúce z ...“, pretože sú takéto určenia často ambivalentné a v klasifikáciách sa 
potom rôzne hnutia zaraďujú podľa preferencií dotyčného autora. Melton volí formu, resp. 
označenie  „rodina“.  V rámci  jednej  rodiny  sa  nachádzajú  skupiny  a hnutia,  ktoré  majú 
spoločný svetonázor, podobný životný štýl, správanie a myšlienkové dedičstvo. Na základe 
tohto východiska vytvoril Melton 22 základných skupín na území USA, z ktorých 9 zahŕňajú 
nové náboženské hnutia: 1) letničná rodina (napr. charizmatické hnutie, viac než 200 skupín), 
2) komunitná rodina (napr. Hutterity,  The Farm), 3) rodina Kresťanskej vedy a metafyziky 
(napr.  Christian  Science),  4)  spiritualistická,  psychická  a New  Age  rodina  (napr.  Cirkev 
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zjednotenia),  5)  rodina  starodávnej  múdrosti  (napr.  Theosofia),  6)  magická  rodina  (napr. 
Cirkev Satanova), 7) východná rodina (napr. ISKCON), 8) rodina Stredného Východu (napr. 
rastafariáni),  9)  nezaradené  kresťanské  cirkvi  (napr.  Rodina  Lásky).  Okrem  klasifikácií 
zahraničných autorov približuje Václavík aj tie, ktoré vytvorili českí odborníci - religionista 
Prokop  Remeš  a kulturológ  Ladislav  Hora.  Genealogické  klasifikácie  sú  zamerané 
predovšetkým na  dve  komparatívne  kategórie:  identitu  a unikátnosť,  čo  autor  vníma  ako 
nedostatok. 

Šiesta kapitola ponúka čitateľovi integrovaný model typológie nových náboženských hnutí. 
Autor  ponúka  ako  inšpiráciu  integrovaný  model  náboženských  skupín  podľa  Williama 
Swatosa (s. 127). Václavík vytvoril model, ktorý zohľadňuje hľadisko sociálnej konformity 
a hľadisko kultúrnej integrácie. Takýmto prístupom vznikli 4 základné typy náboženských 
skupín:  1) integrované  (napr.  Promise Keepers - PK),  2)  integrované non – konformné 
(napr.  Cirkev  zjednotenia),  3)  neintegrované  konformné  (napr.  Silvova  metóda), 4) 
neintegrované non – konformné (napr. ISKCON). Východiskami pre tvorbu tejto typológie 
boli  predovšetkým  typológia  Wallisa,  Anthonyho  a Robbinsona,  ale  išlo  aj  o  „...  pokus 
zahrnúť  do hlavných klasifikačných  hľadísk väzbu na domácu náboženskú tradíciu,  ktorá 
môže  v mnohých  prípadoch  výrazne  zmeniť  postavenie  a chápanie  jednotlivých 
náboženských skupín a vo svojom dôsledku i ich podobu, učenie a štruktúru“ (s. 132).

Záverom  autor  zhŕňa  výsledky  svojej  práce  do  11  prehľadných  bodov,  ktoré  môžu  byť 
východiskom  pre  ďalšie  štúdium  problematiky  sociológie  nových  náboženských  hnutí. 
Upozorňuje  na  úskalia  subjektivity  a relativity  výskumu  náboženstiev,  primárnej  či 
sekundárnej  interpretácie,  metodologickej  simplifikácie  či  dogmatického  prístupu;  kladie 
dôraz na  dejinnosť a dynamiku sociálnej reality.  

Kniha  Sociologie  nových  náboženských  hnutí je  z  hľadiska  spracovanej  problematiky 
veľkým prínosom pre sociologické štúdium nových náboženstiev. Má 150 strán, má vecný 
i menný  register,  čo  čitateľovi  umožňuje  ľahkú  orientáciu  v celom  texte.  K pochopeniu 
problematiky sú iste nápomocné prehľadné schémy, ktoré sú v publikácii s daným kvantom 
a kvalitou informácií priam nevyhnutnosťou. Náročnosťou podania je určená predovšetkým 
odbornej  verejnosti,  avšak  autor  dokáže  formou  použitia  konkrétnych  príkladov  nových 
náboženských  hnutí,  uvedením  ich  učenia  a pôsobenia  osloviť  aj  laického  čitateľa.  Ako 
teologička konštatujem relevantnosť obsahu tejto knihy pre študentov teológie rovnako ako 
pre farárov a učiteľov náboženstva. 

O autorovi

PhDr. David Václavík,  Ph.D.  sa narodil  24. júna 1975 v Liberci.  V rokoch  1993 – 1998 
absolvoval Filosofickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, odbor filozofia / religionistika. 
V rokoch  1997 – 1998 študoval  na  Filosofickej  fakulte  Karlovej  univerzity  v Prahe. Jeho 
rigorózna  práca,  ktorú  obhájil  v roku  2002  niesla  názov  Náboženství,  politika  a  etnická 
identita.  Dizertačnú  prácu  s názvom  Typologie  a  taxonomie  nových  náboženských  hnutí 
obhájil  v  roku  2004.  V tom  istom  roku  sa  stal  tajomníkom  Českej  společnosti  pro 
religionistiku.  Od roku 2006 je  vedúcim  Ústavu religionistiky pri  Masarykovej  univerzite 
v Brne a členom výkonného výboru  International Study of Religion in Central and Eastern 
Europe Association (ISORECEA).

ThDr. Monika Zaviš, PhD., Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave, Katedra filozofie a religionistiky
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