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1. Úvod
Tématem předložené magisterské diplomové práce je analýza a reflexe kritiky náboženství u
amerického filosofa a neurovědce Sama Harrise. Práce bude tematicky rozdělena na několik
částí. Nejprve stručně představím samotného Harrise a myšlenkový proud Nového ateismu,
pod který Harris spadá, poté nastíním základní obrysy Harrisovy kritiky náboženství v obecné
rovině a poté již přejdu ke dvěma ústředním částem této diplomové práce. Tou první bude
Harrisova kritika umírněného náboženství a druhou pak Harrisova kritika (především)
amerického křesťanství. V závěrečné části práce se budu věnovat tématu, které s uvedenými
tématy úzce souvisí, totiž kritice kritiků náboženství, přičemž specificky se budu věnovat
zejména tzv. „islamofobii“.
Harrise jsem si jakožto představitele soudobé filosofické kritiky náboženství vybral záměrně,
jelikož právě Harris je velmi častým terčem kritiky náboženských apologetů, kteří jeho kritiku
náboženství odmítají a kritizují. Vzhledem k tomu, že možnost svobodné kritiky náboženství
považuji za lakmusový papírek na vahách, které určují, zdali je nějaká společnost svobodná či
nikoliv, domnívám se, že systematicky bránit náboženství před kritikou, ať už jakkoliv
tvrdou, je-li vedena výhradně v rovině slovní, intelektuální a filosofické, je mimořádně
nebezpečné a ohrožující svobodnou sekulární a demokratickou společnost. Na problematiku
však lze nazírat v ještě obecnější rovině: nejde jen o náboženství, jde obecně o možnost
vzájemné kritiky různých obrazů a výkladů světa, možnost střetu různých paradigmat a
stanovisek na různých úrovních – ať už v oblasti ekonomiky, politiky, vědy nebo třeba právě
náboženství. Možnost racionálně zdůvodněné kritiky, vedené v nedogmatické a nenásilné
rovině, je možné považovat dokonce za jeden z předpokladů fungování liberálních
demokracií. Avšak zatímco například na úrovni ekonomiky a vědy celkově jsou tyto střety
nejenže možné, ale přímo i reálně probíhající, zdá se, jako by náboženství disponovalo určitou
výjimkou.
Úkolem filosofa vždy v dějinách bylo racionálně analyzovat, reflektovat a případně
rozporovat prakticky cokoliv, co si kritickou analýzu zasloužilo – konkurenční a alternativní
filosofické systémy, politické ideologie a s nimi spjaté politické filosofie a samozřejmě také
náboženské a teologické koncepce, respektive náboženství obecně. V dnešní době, tedy
v době, kdy je stav celosvětové sekularizace snad vůbec největší za celou lidskou historii,
5

však neustále sílí snahy o to, udělat z náboženství „něco“, co je zaobaleno do jakési
neviditelné aureoly nekritizovatelnosti. Na kritiky náboženství se často užívají nálepky jako
„xenofobní“, „rasistický“ či „islamofobní“, přičemž primárním důvodem tohoto označování je
právě snaha o to vyloučit kritiky náboženství z relevantní společenské debaty a postavit je na
úroveň politických extremistů.
Řada těchto debat, především pak v souvislosti s křesťanstvím, ale v posledních letech také
stále častěji i s islámem, se dostává do bodu, kdy je argumentováno tím, že velká většina
výhrad, které ateisté vůči náboženství mají, se týká pouze úzké skupinky „náboženských
literaristů“, avšak velká většina věřících je tvořena umírněnými věřícími, na které se kritika
ateistů nevztahuje a měli by tak být před kritikou chránění. S tím souvisí i celková struktura
mé práce. První větší kapitola práce se tak bude záměrně věnovat právě Harrisově kritice
umírněného náboženství, skrze kterou se Harris snaží dokladovat to, že umírnění věřící nejen
že svou umírněností nejsou vyjmuti z obecné kritiky náboženství, ale že i jejich pozice je
kritizovatelná takovým způsobem, který tyto umírněné nevěřící prakticky vzato staví takřka
na stejnou úroveň vedle konzervativních věřících. Harris chce svou kritikou umírněného
náboženství a umírněné náboženské víry ukázat, že je to právě umírněné náboženství, které
nepřímo podporuje a zametá cestu pro náboženský extremismus.
Poté, co se tedy v rámci této kapitoly vypořádám s námitkou o tom, že se daná kritika
nevztahuje na velké (či dokonce většinové) množství věřících, představím Harrisovu kritiku
neumírněných, respektive „obyčejných“, konzervativních věřících, a to konkrétně se
zaměřením na křesťanství ve Spojených státech amerických, odkud Harris pochází. Zde se
budu věnovat Harrisově kritice křesťanství v souvislosti s celou řadou oblastí – půjde
například o oblasti politiky, etiky či vztahu vědy a náboženství. Ve své kritice amerického
křesťanství chce Harris ukázat, že výhrady týkající se toho, že se tradiční výtky směrem
k náboženství netýkají většiny křesťanů, přinejmenším v americkém prostředí zdaleka neplatí.
V rámci vysoce religiózní americké společnosti lze říct, že pravdou je spíše opak, což bude
mimo jiné ukázáno i na řadě statistik a výzkumů, zabývajících se náboženstvím v rámci
Spojených států amerických.
V závěrečné části diplomové práce se pak budu stručně zabývat problematikou kritiky kritiků
náboženství v souvislosti s Harrisem a dále samotnou možnosti svobodné kritiky náboženství,
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která je dnes na řadě míst světa značně limitována. V této části práce budu reagovat na jednu
z nejrozšířenějších námitek vůči kritikům náboženství, která spočívá v tvrzení, že ateisté
kritizující náboženství jsou svým popíráním existence Boha stejně tak dogmatičtí, jako ti, na
které kvůli jejich údajné vlastní dogmatičnosti útočí. Pokusím se ukázat, že tato kritika je
neopodstatněná a v konečném důsledku se obrací proti těm, kteří sami takto argumentují.
V závěrečné části práce se však budu zabývat především islámem, a to z toho důvodu, že je to
ze všech světových náboženství právě islám, jeho vyznavači a jeho apologeti, kdo zdaleka
nejvíce podrážděně a nenávistně reaguje na svou kritiku. Jak ukážu v závěrečné části práce,
prakticky ve všech islámských zemích je nějakým způsobem kritika náboženství (partikulárně
právě islámu), rouhání se, odpadnutí od islámu, či samotný ateismus kriminalizován. V řadě
zemí se tyto imaginární prohřešky dle tamních platných legislativ trestají dokonce smrtí.
Možná i proto zrovna islám v posledních letech dominuje celospolečenským debatám o
možnostech svobodné kritiky náboženství.
Avšak i přes výše uvedené se dříve nestalo, aby byla pro účely ochrany nějakého náboženství
před kritikou vymyšlena speciální terminologie, vytvořená na míru pro dehonestaci a
diskreditaci kritiků daného náboženství. Stalo se tak až v případě islámu, vytvořením zcela
nové fobie, „islamofobie“, přičemž z letmé analýzy debat o tomto termínu vyplývá, že
„islamofobní“ je každá kritika islámu, ze které islám nevychází pozitivně či alespoň ne
negativně, respektive každá kritika, dle které si v sobě islám inherentně nese xenofobní,
netolerantní a nesnášenlivé prvky. A zatímco termíny jako „christianofobie“ či „ateofobie“
prakticky neexistují, respektive se vůbec neužívají (i když se tato situace, v reakci na
mimořádně velkou užívanost termínu “islamofobie“, pomalu začíná měnit), termín
„islamofobie“ již zcela pronikl do celospolečenského diskurzu, a to jak na úrovni laické,
mediální i odborné.
Problematikou „islamofobie“ jakožto specifickému druhu obrany náboženství před kritikou,
stejně jako samotnému termínu „islamofobie“, se tak budu v poslední části diplomové práce
zabývat v několika kratších částech. Nejprve stručně nastíním debaty o tomto pojmu v rámci
českého prostředí. Vzhledem k tomu, že apologeti islámu se často snaží zaměňovat kritiku
islámu, tedy dle nich „islamofobii“, s rasismem, představím také názory na „islamofobii“ ze
strany ex-muslimů. Na úplný závěr této poslední kapitoly pak představím Harrisovu odpověď
na obvinění z „islamofobie“, která jsou vůči němu vznášena. Harris se v reakci na tato
7

obvinění snaží vysvětlit, proč je jeho tvrdá kritika islámu opodstatněná a proč je podle jeho
názoru potřeba islám kritizovat tvrději a častěji, než některá jiná náboženství.
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2. Sam Harris
Sam Harris je filosof, etik a neurovědec a zakladatel organizace Project Reason, neziskové
organizace, založené pro účely popularizace vědy a sekulárních hodnot ve společnosti. Harris
je v současné době jedním z hlavních kritiků náboženství z řad intelektuálních elit, tedy vědců
a akademiků. Důvodem této skutečnosti jsou především dva faktory. Prvním z nich je, že
Harris patří mezi velice aktivní autory a na svém webu www.samharris.org píše velmi často a
pravidelně články, ve kterých se vyjadřuje k aktuálnímu dění a problémům, ať už
v souvislosti s filosofií, náboženstvím, politikou, či společenskovědní problematikou obecně.
Jeho články tak často vyvolávají odezvu jiných autorů. Z představitelů Nového ateismu je
Harris jednoznačně nejvíce veřejně a mediálně aktivní postavou, jelikož se kromě své
pisatelské činnosti také často účastní různých diskusí, a to nejen těch odborných v rámci
konferencí, ale i rozličných televizních debat atp. Druhým pak to, že se Harris podílel na
vzniku myšlenkového směru Nového ateismu1, který se posléze stal velmi populárním a začal
představovat určitou advokacii pro ateistické a sekulární myšlenky. Do té doby ne příliš
známý Harris tak prostřednictvím neformálního hnutí Nového ateismu získal řadu čtenářů a
především publicitu v mediálním prostoru, což mu významně pomohlo při dalším šíření svých
názorů.
Důležité byly také některé jeho výzkumy v oblasti neurověd. Ve své dizertační práci v oboru
kognitivní neurovědy Harris využil techniky funkční magnetické rezonance ke zkoumání
toho, jestli se liší reakce mozku při různých větách, které testovaný subjekt považuje za
pravdivé, nepravdivé či nerozhodnutelné. Účelem této studie, kterou Harris prováděl spolu se
Shethem a Cohenem, bylo odlišení víry (belief), nevíry (disbelief) a nejistoty (uncertainty) na
úrovni mozku, přičemž výsledný text byl publikován v prestižním časopise Annals of
Neurology.2 V další významné studii Harris spolu s kolektivem dalších výzkumníků za
pomoci funkční magnetické rezonance zkoumal nervový základ náboženské a nenáboženské
víry.3

Více viz Wolf, G. The Church of the Non-Believers. Wired [online]. 2006 [cit. 2014-11-10].
Dostupné z <http://www.wired.com/wired/archive/14.11/atheism.html>.
2
Cohen, M. S. – Harris, S. – Sheth, S. A. Functional neuroimaging of belief, disbelief, and
uncertainty. In Annals of Neurology, Vol. 63, No. 2, 2008, s. 141-147.
3
Bookheimer, S. Y. – Curiel, A. – Harris, S. – Kaplan, J. T. – Lacoboni, M. (et al.). The Neural
Correlates of Religious and Nonreligious Belief. PloS ONE, Vol. 4, No. 10, 2009 [online]. 2009 [cit.
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2. 1. Sam Harris a Nový ateismus
Nový ateismus se zrodil v letech 2004 – 2007, během kterých vyšly knihy The End of Faith:
Religion, Terror, and the Future of Reason (2004) a Letter to a Christian Nation (2006) od
Harrise, The God Delusion (2006) od Dawkinse, God Is Not Great: How Religion Poisons
Everything (2007) od Hitchense, Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon
(2006) od Dennetta a God: The Failed Hypothesis (2007) od Stengera.4 Všechny knihy si
získaly výraznou mediální i společenskou pozornost, což znamenalo nebývalý průnik
ateistických myšlenek do veřejného a občanského prostoru.
Jednou z hlavních idejí, na kterých je Nový ateismus vystavěn, je myšlenka, že „náboženství
by nemělo být jednoduše tolerováno, ale mělo by se kritizovat, mělo by mu být oponováno a
mělo by být vystaveno racionální kritice kdykoliv jeho vliv vzroste.“5 Představitelé Nového
ateismu argumentují, že na základě nedávných pokroků v oblasti vědy bychom měli zaujmout
méně vstřícný postoj vůči náboženství a pověrám celkově. Důležitou a nikoliv překvapivou
charakteristikou je také akcent na striktní sekularismus, který zahrnuje i odpor vůči vyučování
kreacionismu na školách (což je problematika spjatá především se Spojenými státy
americkými a budu se jí věnovat v jedné z dalších částí práce). Samotné náboženské
vzdělávání dětí je pak prizmatem Nového ateismu nahlíženo jakožto zneužívání dětí.
Z dalších významných názorů, který představitelé Nového ateismu zastávají, lze uvést to, že
všechna náboženství jsou nebezpečná a to včetně umírněného náboženství (kterému se budu
detailněji věnovat v jedné z dalších kapitol), a dále názor, že náboženství není zdrojem
morálky. Významným stanoviskem je také postoj k problematice Boha jakožto vědecké
hypotézy, která spočívá v tvrzení, že Bůh, náboženská víra a její principy a dogmata tvoří
regulérní hypotézu o světě, která může být vědecky zkoumána a případně vyvracena stejně,

2014-12-22]. Dostupné z:
<http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0007272>.
4
Stenger, V. The New Atheism: Taking a Stand for Science and Reason. New York: Prometheus
Books, 2009, s. 26-43.
5
Prisco, G. Transcendent Engineering. In More. M – Vita-More. N. (eds.). The Transhumanist
Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the
Human Future. Chichester: John Wiley &Sons, 2013.
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jako jakákoliv jiná hypotéza o universu.6 Této problematice se věnoval především Dawkins
v knize Boží blud.7

Na Internet Encyclopedia of Philosophy James E. Taylor z Westmont College shrnuje
východiska Nového ateismu do epistemologického, metafyzického a etického předpokladu.
Epistemologický předpoklad tvrdí, že náboženská víra je v principu iracionální. Metafyzický
předpoklad říká, že neexistuje nic, co by bylo božského či nadpřirozeného charakteru.
S těmito předpoklady souvisí i to, že představitelé Nového ateismu často využívají ke kritice
náboženství poznatků přírodních věd a s tím spojený důraz na naturalistická vysvětlení a vědu
obecně. Empirická věda je tedy prizmatem Nového ateismu považována za jedinou bázi pro
autentické poznání světa.8 Další souvislost se zmíněným epistemologickým a metafyzickým
předpokladem lze spatřovat v tezi o tom, že kompletně materialistické pojetí universa nabízí
vysvětlení pro veškerá naše pozorování, kosmologií počínaje, lidskou myslí konče. Jedním
z důsledků tohoto přístupu je i to, že toto pojetí nenechává žádný prostor pro Boha a
nadpřirozeno.9 Posledním, třetím Taylorovým předpokladem, je předpoklad morálně-etický,
který říká, že existuje univerzální a objektivní sekulární morální standard.10 Tento předpoklad
je možné spojit s tím, co tvrdí Stenger, totiž že životní hodnoty Nového ateismu jsou spojeny
s filosofickým humanismem.11
Zmínil-li jsem naturalistická vysvětlení, Noví ateisté, Harrise nevyjímaje, se hlásí k principům
vědeckého naturalismu, o kterém se domnívají, že je dostatečný k vysvětlení všeho, co
můžeme ve vesmíru pozorovat. V souvislosti s Novým ateismem je možné hovořit o
principech Quinovy naturalizované epistemologie: Dle Quinovy verze naturalismu neexistuje
žádný větší tribunál pravdy, než přírodní věda samotná a vědecká metoda je tedy tou nejlepší
metodou. Proto by dle Quina filosofie měla využívat vědeckých poznatků pro své vlastní

6

Falcioni, R. C. Is God a Hypothesis? The New Atheism, Contemporary Philosophy of Religion, and
Philosophical Confusion. In Amarasingam, A. (ed.). Religion and the New Atheism. Leiden – Boston:
Brill, 2010, s. 205-206.
7
Dawkins, R. Boží blud. Přel. Z. Gabajová. Praha: Academia, 2010, s. 50-97.
8
Taylor, J. E. New Atheists. In The Internet Encyclopedia of Philosophy [online]. ISSN 2161-0002.
[cit. 2012-11-10]. Dostupné z: <http://www.iep.utm.edu/n-atheis/>.
9
Stenger, V. The New Atheism: Taking a Stand for Science and Reason, s. 239.
10
Taylor, J. E. New Atheists.
11
Stenger, V. The New Atheism: Taking a Stand for Science and Reason, s. 243.
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účely. V Quinově pohledu je tedy filosofie spojená s vědou – obě disciplíny jsou empirické.12
Naturalismus ale není možné chápat jako dogmatické přesvědčení o tom, že moderní věda je
absolutně správná. Naturalismus pouze říká, že věda a její metody představují nejlepší cestu
k prozkoumávání procesů odehrávajících se v našem universu a že tyto procesy jsou něčím,
co se moderní věda snaží pochopit.13 Ve spojení s Novým ateismem tedy můžeme hovořit o
metodologickém naturalismu, který říká, že metody filosofie by měly být omezeny na metody
užívané vědou.14
Stenger ve své publikaci o Novém ateismu vědecký naturalismus ztotožňuje s materialismem
a dodává, že většina naturalistů inklinujících k myšlenkám Nového ateismu se hlásí právě
k vědeckému naturalismu. Co přesně pak Stenger, potažmo Noví ateisté chápou pod pojmem
„vědecký naturalismus“, vypočítává Stenger v sedmi bodech:
1. Kromě přírody, která zahrnuje i lidské bytosti a naše kulturní výtvory, neexistuje nic.
Neexistuje Bůh, duše ani žádný posmrtný život.
2. Příroda je původcem sebe samé, nikoliv stvořená Bohem,
3. Vesmír nemá žádný účel nebo cíl, i když jednotlivé lidské životy mohou být žity
účelně.
4. Protože Bůh neexistuje, všechna vysvětlení i všechny příčiny jsou čistě neutrální a
mohou být pochopeny vědou.
5. Všechny různé vlastnosti lidských bytostí, včetně lidské inteligence a chování, je
možné vysvětlit čistě přírodními termíny, což dnes znamená evoluční, specificky
darwinistickou terminologií.
K těmto pěti principům vědeckého naturalismu pak Stenger přidává dva speciálně „novoateistické“:
6. Víra v Boha je příčinou nesčetných zel a měla by být odmítnuta z morálních důvodů.
12
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7. Morálka nevyžaduje víru v Boha a lidé se chovají lépe bez víry, než s ní.
2.2. Harrisova kritika náboženství
„Zřejmě by nikoho nemělo překvapit, že obrovská tsunami, která na Vánoce roku 2004
zasáhla celkem dvanáct zemí, vzala obrovské množství životů a způsobila nevyčíslitelné
materiální i nemateriální škody, nikterak nezvýšila globální pochybnost o existenci Boha. Co
za hrůzy by se muselo stát, aby se celosvětová víra v Boha otřásla? Holocaust očividně
nestačil – jak víme, Boží cesty jsou totiž nevyzpytatelné. Zdá se, že jakákoliv skutečnost a
jakýkoliv fakt, nehledě na to, jak moc nešťastný, může být vydáván jakožto kompatibilní
s náboženskou vírou. Cokoliv zlého a hrůzného se kdy stane, nikdy to nevrhne stín
pochybností na existenci milujícího a slitovného Boha, právě naopak, i ty nejhrůzostrašnější
činy jsou náboženskými představiteli vykládány tak, aby je bylo možné chápat v souladu
s konáním lidstvo nade vše milujícího Boha.“15
Jak je patrné z rozsahu oblastí, kterým se Harris věnuje, jeho kritika náboženské víry je velice
komplexní a rozsáhlá. V rámci této diplomové práce se tedy nehodlám věnovat popisu a
analýze Harrisovy kritiky náboženství v její úplnosti, ale budu se věnovat několika málo
specifickým oblastem jeho kritiky. Konkrétně se budu věnovat dvěma oblastem: jednak
Harrisově kritice křesťanství (se zaměřením na křesťanství v USA) a dále Harrisově kritice
umírněného náboženství. Vycházet přitom budu především z jeho dvou hlavních děl,
věnujících se kritice náboženství, tedy z knih The End of Faith: Religion, Terror, and the
Future of Reason16 a Letter to a Christian Nation17 a dále pak z řady jeho článků,
publikovaných na jeho webu či psaných pro různé noviny či časopisy. Ještě před začátkem
kapitoly o kritice křesťanství však uvedu Harrisovy základní postoje týkající se jeho kritiky a
výhradám vůči náboženství, a to v souvislosti s jeho postojem ke spiritualitě, která dle Harrise
nemusí být nutně nábožensky zabarvená.
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2.2.1. Problematika spirituality a kritika náboženství v obecné rovině
Harris volá po odluce státu od církve, po možnosti svobodně kritizovat náboženství a je
extrémně kritický ke všem náboženstvím, včetně jejich umírněných forem. Dle Harrise
neexistuje nic, co by ospravedlňovalo víru v existenci Jahveho a Satana více, než víru v to, že
Zeus sídlí na svém horském trůnu, či že Poseidón víří hladiny moře.18 Ze všech světových
náboženství Harris nicméně za nejvíce zlé z nich považuje islám. Postojem vůči islámu se
Harris shoduje s Dawkinsem i Hitchensem. Harris však zároveň kritizuje společenské
předsudky vůči Arabům či muslimům pouze na základě toho, kde se narodili.19
V rámci úvodu k Harrisově kritice náboženství je třeba položit si jednu důležitou otázku:
jestliže Harris odsuzuje náboženství, a to i ve svých umírněných formách, odsuzuje Harris
jako iracionální a nebezpečnou také spiritualitu?20 Odpověď zní, že nikoliv. Harris nikterak
nepopírá, že většina z nás má určité emocionální či spirituální potřeby21 a uznává dokonce i to
že většina z těchto potřeb emocionálního a spirituálního charakteru je taková, že „pouhé
vědecké pochopení našeho světa je nemůže zcela naplnit“. Podle Harrise „zjevně existuje
určitý posvátný rozměr naší existence, a vyrovnání se s ním by mohlo představovat nejvyšší
smysl lidského života“.22 Zároveň však dodává, že u velké většiny z těchto lidí jsou tyto
potřeby adresovány mainstreamovému náboženství, přičemž dle Harrise spiritualita rozhodně
nevyžaduje věřit například v to, že Ježíš byl porozen pannou, či že Korán je přesným slovem
Alláha.23
Harris tvrdí, že jednou z největších výzev lidské civilizace pro 21. století je naučit se mluvit
právě o těchto a příbuzných záležitostech – tedy o záležitostech etiky, spirituální existence a
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lidského utrpení – v mezích, které nejsou zjevně iracionální. Inkompatibilní náboženské
doktríny však podle Harrise „balkanizovaly“24 náš svět a toto rozdělení se stalo kontinuálním
a dlouhodobým zdrojem krveprolití. Takto dogmaticky pojatá a chápaná spiritualita tak
samozřejmě nemá žádné opodstatnění. Náboženství a z něj vyvěrající „spiritualita“ je tak dnes
dle Harrise stejně živým pramenem násilí, jako tomu bylo kdykoliv v minulosti. Harris v této
souvislosti připomíná jen malou hrstku aktuálních, či nedávno aktuálních náboženských
konfliktů: v Palestině a Israeli (muslimové proti judaistům), na Balkáně (ortodoxní Srbové
proti katolickým Chorvatům a ortodoxní Srbové proti bosenským a albánským muslimům),
v Severním Irsku (protestanti proti katolíkům), v Kašmíru (muslimové proti hinduistům), v
Súdánu (muslimové proti křesťanům a animistům), v Nigérii (muslimové proti křesťanům) či
v Íránu a Iráku (šiítští muslimové proti sunnitským muslimům).25 Těchto několik málo
případů, které Harris vyjmenoval v roce 2005, bohužel představuje pouze zlomek všech
nábožensky podnícených konfliktů, které ve světě momentálně hoří, v nedávné době hořely či
v brzké budoucnosti teprve hořet budou. V posledních několika letech se obzvláště výrazně
začíná profilovat právě vnitroislámský konflikt mezi šiíty a sunnity, respektive mezi „pravými
muslimy“ a „nepravými muslimy“, čehož nejaktuálnějším dokladem je nejen počínání
organizace Islámský stát, ale například i nedávné či současné dění v Libyi, Egyptě, Jemenu,
Sýrii či v Mali atp. Přímo v rámci tohoto vnitroislámského konfliktu je pak možné nalézt
diverzitu, spočívající nejen ve zmíněné animozitě mezi šiítským a sunnitským islámem, nýbrž
i v odporu obou těchto proudů vůči Ahmadíji, islámskému proudu vzniklému v 19. století
v Pákistánu.26 Konflikty mezi křesťanstvím a islámem se také rozšiřují stále více. Kromě
pořád eskalujícího konfliktu v Nigérii, který Harris zmínil, uveďme typicky třeba současný
konflikt ve Středoafrické republice, provázený otřesnými genocidálně laděnými násilnostmi
na obou stranách. Příslušníci abrahámovských náboženství však nejsou jediní, kdo je
v soudobých „náboženských válkách“ zainteresovaný. O konfliktech mezi hinduisty a
muslimy, či mezi buddhisty a muslimy, případně mezi hinduisty, buddhisty a příslušníky
různých „heretických“ kultů a sekt u nás pouze není mediálně dostatečně (či většinou spíše
vůbec) informováno. Zmiňme pro ilustraci například dlouhotrvající konflikt mezi muslimy a
hinduisty na Srí Lance, či mezi muslimy a buddhisty v Bangladéši a Myanmaru (Barmě).
Útoky nejen na hinduistickou, ale i na buddhistickou menšinu se také stále častěji rozmáhají
Harrisův termín. V pejorativním smyslu „rozložily“.
Harris, S. The Virus of Religious Moderation.
26
Morgan, D. Essential Islam: A Comprehensive Guide to Belief and Practice. Santa Barbara: ABCCLIO, 2009, s. 242.
15
24
25

v islámských zemích, specificky pak v největším muslimském státě na světě, v Indonésii,
která za poslední dva roky zaznamenala řadu násilností či dokonce násilných teroristických
útoků vůči tamním buddhistům. Na relativně nedalekých Filipínách se zase čím dál více do
popředí dostává konflikt mezi ozbrojenými skupinami muslimů a křesťanů. Na straně
agresorů se v řadě případů ocitá i náboženství, které je považováno za nejmírumilovnější na
světě, tedy buddhismus. Ten je však vnitřně velice členitý a rozmanitý, a tak například
v Nepálu došlo za poslední roky k několika fyzickým útokům, které prováděli buddhisté vůči
„čarodějnicím“.
Vrátíme-li se nyní k problematice spirituality, podle Harrise existuje jisté intimní spojení mezi
spiritualitou, etikou a pozitivními emocemi. Jak již bylo řečeno, vědecký přístup k těmto
tématům je podle Harrise stále ještě v plenkách, nicméně Harris píše, že je velmi
pravděpodobné, že vztah mezi těmito oblastmi nebude o nic více mysteriózní, než že většina
z nás preferuje lásku před strachem, či že krutost hodnotí jako špatnou atp. Na úrovni mozku
je pak dle Harrise nepravděpodobné, že by se zákony týkající se lidského štěstí u jednotlivých
jedinců významně lišily.27
Harris zastává názor, že existence našich náboženských tradic svědčí o širokém rozsahu
spirituálních zkušeností, které jsou skutečné, důležité a určitě si zaslouží naši pozornost, a to
jak z hlediska osobního, tak z hlediska vědeckého. Harris tvrdí, že nelze žít pouze striktním
racionálním uvažováním: jakkoliv velká dávka rozumového uvažování totiž nemůže soupeřit
s vírou v momentech, kdy se nám či našemu okolí začne dít něco skutečně špatného a kdy
pociťujeme negativní „emoční bouře“. Tato skutečnost však mnoho z nás dovedla, a Harris
poznamenává, že mylně, k tomu, že lidé mají potřeby, které může vyplnit pouze náboženská
víra se svými nadpřirozenými idejemi. Harris však upozorňuje, že výše uvedené, tedy že
rozum není „lékem“ na určité emočně problematické situace, neznamená, že se tím pádem
musíme nutně chovat iracionálně. Naopak, Harris tvrdí, že i samotná spiritualita musí být
racionální i když může vymezovat samotné hranice racionálna. Věc se tedy skutečně nemá
tak, že bychom museli odmítnout všechny formy spirituality a mysticismu, to vše ve jménu
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racionálna.28 Naopak, stačí si uvědomit, že není nutné chovat se iracionálně, abychom mohli
naše životy „zaplavit láskou, soucitem, extází a úžasem“.29
Z hlediska v předchozích odstavcích diskutovaných otázek je velmi pravděpodobné, domnívá
se Harris, že nastane čas, kdy dosáhneme detailního porozumění lidského štěstí a etických
soudů jako takových, a to na úrovni mozku. Stejně jako například oční defekt spočívající
v problémech s barevným viděním může být důsledkem genetických a vývojových poruch,
problémy mohou stejně tak vzniknout v našich etických a emocionálních „obvodech“. Říct, že
je člověk barvoslepý je dnes faktickým a jednoduchým prohlášením o stavu zrakových drah
v mozku postiženého, zatímco říct o někom, že to je „zlý sociopat“ či „člověk postrádající
morální zásady“, se zdá jako beznadějně nevědecké. To se však téměř jistě změní, konstatuje
Harris. Vědecké porozumění spojení mezi intencemi, lidskými vztahy a stavy štěstí bude mít
jistě co říct k podstatě dobra a zla a o správnosti reakcí na morální přestupky druhých.30
Jak jsem uvedl v jednom z předcházejících odstavců, momentálně jsou u většiny lidí
spirituální a příbuzné záležitosti adresovány náboženství. A to je ještě třeba dodat, že je
momentálně u tzv. umírněných věřících svaté písmo (v rámci abrahámovských náboženství)
pojímáno tak, že se z něj vybírají pouze ty „dobré části“, zatímco části o zabíjení nevěřících /
jinověrců / konvertitů / homosexuálů atp. jsou ignorovány, či se dělá, že vlastně neexistují.
To, že u náboženských textů byly již dávno vyvráceny jejich teze týkající se přírodních věd,
zatímco teze týkající se spirituality a příbuzných záležitostí nikoliv, však podle Harrise
neznamená, že by si tyto svaté texty v průběhu času uchovaly svou integritu. Značná část
jejich obsahu se již ukázala být v opozitu s realitou, přičemž zbývající obsah to teprve čeká.

V této souvislosti chci připomenout postoj Hitchense k této problematice. Ten ve své publikaci Bůh
není veliký tvrdí, že nevěřící nejsou imunní vůči „kouzlu zázraku, tajemství a úžasu“. Nevěřící mají
podle Hitchense hudbu, výtvarné umění, literaturu a Hitchens si myslí, že etické problémy jsou lépe
řešeny v dílech Shakespeara, Tolstého, Schillera či Dostojevského, než v „mytických moralistických
příbězích svatých knih“. Dle Hitchense si tak nevěřící lidé nepřejí lidstvo připravit o jeho zázraky či
zdroje útěchy, avšak tyto „zázraky či záhady“ nespatřují v náboženských mýtech, ale v takových
záležitostech, jako jsou „fotografie pořízené Hubbleovým dalekohledem, seznámením se
s Hawkingovým horizontem událostí u černých děr či s krásou a symetrií dvojité šroubovice DNA,“
viz Hitchens, Ch. Bůh není veliký. Přel. J Martinek. Praha: Metafora, 2009, s. 16. a 20. Další
z představitelů Nového ateismu, Dawkins, pak diskutuje vztah mezi vědou a uměním ve své knize
Unweaving the Rainbow, viz Dawkins, R. Unweaving the Rainbow. Londýn: Penguin Books, 2006.
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Tzv. „dobré části“ Bible, Koránu a dalších svatých knih, totiž zatím stojí mimo rámec našeho
vědění a bádání, což však neznamená, že by mimo rámec vědy stály navždy. 31
Situace s obsahem „dobrých spirituálních a etických“ částí svatých textů do značné míry
kopíruje to, jak byly různé přírodní jevy původně přičítány božskému působení a jak se
s pokročujícím věděním a poznatky o přírodě a vesmíru stále více těchto jevů ukazovalo jako
přirozeně vysvětlitelné přírodní fenomény. Ještě před několika tisíci roky bylo v gesci bohů
prakticky vše – blesky, deštěm a ohněm počínaje. Dnes se suma toho, co je ještě vůbec možné
přičítat božskému působení, výrazně zúžila, a lze konstatovat, že se již takřka vůbec netýká
působení přírody na náš svět. Podobně se zúžil počet „pravd“ stojících ve svatých textech,
které zatím nepodlehly faktickému vyvrácení. Harris však říká, že je velmi pravděpodobné, že
do budoucna věda bude znát odpovědi i na ty otázky, které se týkají „dobrých a spirituálních“
částí Bible a dalších svatých textů. Harris v kontextu dané problematiky nastoluje následující,
z jeho pohledu důležité otázky: Co dělá jednoho člověka šťastnějšího, než jiného? Proč láska
přispívá ke štěstí člověka více, než nenávist? Proč v obecné rovině preferujeme lásku před
ošklivostí a řád před chaosem? Proč je nám příjemné se usmívat a smát, a proč tato sdílená
zkušenost lidi sbližuje? Je ego pouhou iluzí, a pokud ano, jaké implikace to má pro lidský
život? Existuje život po smrti? Toto jsou dle Harrise ultimátní otázky pro dospělou a vyzrálou
vědu o mysli. „Pokud se nám někdy podaří vybudovat takovou vědu, většina našich
náboženských textů nebude pro spirituální účely potřebná a užitečná více, než je dnes pro
astronomy,“ konstatuje Harris.32
Harris se v této souvislosti také ptá, kdy se naposledy stalo, že by byl někdo kritizován za to,
že nerespektuje neopodstatněná přesvědčení o fyzice, a do značné míry tak otevírá
problematiku, které se budu částečně věnovat na konci práce: zatímco kritika za
nerespektování neopodstatněných přesvědčení o fyzice, ale třeba i o chemii či geologii
prakticky neexistuje, kritika za nerespektování neopodstatněných tvrzení na úrovni
náboženské víry existuje, a to v takové podobě, kdy se nerespektování těchto
neopodstatněných náboženských tvrzení vykresluje jako něco špatného a netolerantního.
Podle Harrise by se tedy stejná pravidla, jaká jsou aplikována na přírodní vědy, měla
aplikovat i na oblast etiky, spirituality a náboženské víry obecně. Harris také zmiňuje známou
31
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tzv. „Hitchensovu břitvu“, která zní: „To, co může být tvrzeno bez důkazů, může být
odmítnuto bez důkazů.“ Harris se domnívá, že právě toto pravidlo diskuse bychom měli
přijmout ve všech oblastech, tedy nejen ve fyzice, astronomii a dalších přírodních vědách, kde
se fakticky skutečně uplatňuje, ale právě i v oblasti etiky, spirituality a náboženské víry.
„Modleme se za miliardy lidí na Zemi, aby v tomto s námi souhlasili,“ glosuje Harris
situaci.33
Nyní plynule přejděme přímo k problematice křesťanství a Harrisovy kritiky křesťanství.
Harris na prvních stránkách knihy Letter to a Christian Nation vypočítává několik věcí, na
kterých se s křesťany shodne. Obě strany se například shodnou na tom, že pokud má jedna ze
stran pravdu, ta druhý se mýlí. Dále, Bible buďto je slovo Boží, nebo není. Stejně tak, buďto
Ježíš nabízí lidstvu jedinou správnou cestu ke spáse (Jan 14:6), nebo nikoliv. Důležité je
taktéž to, že být správným křesťanem znamená věřit, že všechny ostatní náboženské víry jsou
mylné. Pokud je křesťanství skutečně absolutně pravdivé a představuje jedinou Pravdu o
Universu a Harris přitom stále bude trvat na své nevíře a ateismu, měl by očekávat, že bude
po tomto životě trpět a zažívat muka v pekle. Harris navíc svou veřejnou aktivitou
přesvědčoval ostatní o tom, aby odmítali samotnou ideu Boha, přičemž tito lidé dle Bible
taktéž skončí ve „věčném ohni“ (Matouš 25:41). Harris tak prizmatem křesťanství prožil a
prožívá svůj život tím vůbec nejhorším myslitelným způsobem.34
Existují však i tací křesťané, kteřé nezapadají do výše popsaného Harrisova schématu.
Existují křesťané, kteří považují ostatní náboženské víry za stejně tak rovné cesty ke spáse,
kteří nemají strach z pekla a kteří nevěří ve fyzické vzkříšení Ježíše. Tito křesťané sami sebe
popisují jakožto „liberální“ či „umírněné“ křesťany.35 Těmto křesťanům, respektive
umírněným věřícím a umírněnému náboženství, se tak nyní budu v následující kapitole, abych
se pak v kapitole následující zabýval Harrisovou kritikou křesťanství.
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2.3. Harrisova kritika umírněného náboženství
Mnoho lidí v současné době, přes veškeré současné i minulé náboženské násilí, obhajuje
„umírněné náboženství“. Z pohledu těchto lidí jak Harris, tak většinoví konzervativní
křesťané (muslimové, hinduisté...) nepochopili, co to znamená být skutečným věřícím. Podle
těchto křesťanů je víra o tajemství a smyslu života, o komunitě a o lásce. 36 Harris však
umírněné náboženství považuje za stejně škodlivé a nebezpečné, jako tzv. náboženský
extremismus.
Harris v souvislosti s náboženským liberalismem a náboženskou umírněností vidí několik
významných problémů. Dle Harrise je totiž třeba si uvědomit, že buď Bible je obyčejnou
knihou, napsanou obyčejnými smrtelníky, nebo není. Buď Ježíš byl božskou bytostí, nebo
nebyl. Pokud je Bible obyčejnou knihou a Ježíš byl obyčejným mužem, základní doktrína
křesťanství je nepravdivá a celá historie křesťanské teologie je příběhem jakési kolektivní
halucinace. Avšak pokud jsou základní principy křesťanství pravdivé a o Bibli by tedy
neplatilo, že by byla obyčejnou knihou a o Ježíši, že byl obyčejným mužem, potom se
„liberální křesťané“ jednoduše mýlí. V plnosti času se podle Harrise ukáže, která ze stran
sporu má pravdu.37
Abychom na úvod problematiky pochopili Harrisovy myšlenkové pochody, podívejme se na
následující příklad, na kterém Harris otázku umírněného náboženství ukazuje. Příklad se týká
islámu: Každý zbožný muslim má v principu stejné důvody pro to, že je muslimem, jako má
křesťan pro to, že je křesťanem. Korán opakovaně na mnoha místech deklaruje, že tento svět
je dokonalým světem, vytvořeným dokonalým stvořitelem, Alláhem. Muslimové tomu věří
stejně plně, jako křesťané věří Bibli. Existuje řada literárních záznamů o Muhammadovi,
včetně několika jeho životopisů, které dokazují, že byl posledním Prorokem Boha na Zemi.
Existence Muhammada jakožto reálně žijící postavy je navíc vzhledem k důkazům o jeho
existenci takřka nepopiratelná, na rozdíl od Ježíše, nad jehož reálnou existencí visí řada
otazníků.38 Muhammad zároveň sebejistě prohlašoval, že Ježíš nebyl božskou postavou
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(Korán 5:71-75; 19:30-38) a že každý, kdo bude věřit opaku, stráví celou věčnost v pekle. A
muslimové dále věří, že Muhammadovy názory na tento problém, stejně jako jeho názory na
jakoukoliv problematiku, jsou neomylné. Harris se tedy křesťanů ptá, proč nepřemýšlí nad
tím, že konvertují, pod tíhou výše uvedeného, právě k islámu, jakožto k jedinému pravému
abrahámovskému náboženství? Mohou snad křesťané dokázat, ptá se Harris, že Alláh není
jediným pravým Bohem? Mohou dokázat, že archanděl Gabriel nenavštívil Muhammada
v jeho jeskyni? Nemohou. Nicméně pokud se tak skutečně stalo, křesťanství je fakticky
falešným náboženstvím, jelikož se Bůh rozhodl lidstvu seslat ještě jednoho, posledního
proroka, Muhammada, který člověku přinesl jediné správné a pravdivé náboženství, finální
slovo Boha, tedy islám. Vzápětí však Harris dodává, že křesťané nic z výše uvedeného
dokazovat a prokazovat nemusí – důkazní břemeno totiž vždy leží na straně toho, kdo něco
takového tvrdí, nikoliv na straně toho, kdo těmto tvrzením automaticky nevěří, či je vůči nim
skeptický. A muslimové nic z výše uvedeného neprokázali. Muslimové totiž nevynášejí
tvrzení o realitě, která by byla takové povahy, že by šla ověřit, což je zřejmé každému, kdo
sám nebyl otupen dogmaty islámu. Křesťané tedy moc dobře vědí, jaké to je být ateistou
vzhledem k jiné víře.39 A Harris se dále ptá: Není tedy zcela nepochybné, že muslimové
klamou sami sebe? Není jasné, že každý, kdo si myslí, že Korán je dokonalým slovem
Stvořitele Universa, nečetl tuto „svatou knihu“ s dostatečně kritickým přístupem? Všechny
tyto otázky Harris zodpovídá kladně, tedy ve smyslu toho, že tyto věci jsou skutečně jasné a
zřejmé. A dle Harrise je pro křesťany velice důležité si uvědomit, že způsob, jakým oni vidí
islám, je přesně tím způsobem, jakým pravověrní muslimové vidí křesťanství a zároveň,
jakým Harris a ateisté vidí všechna náboženství.40
Bylo by možné tuto problematiku detailněji rozvést – konkrétně mám na mysli to, že
příslušníci jednoho náboženství používají vůči jinému náboženství většinou téměř totožné, či
velice podobné argumenty, jaké používají ateisté vůči náboženství obecně. Ještě více se tato
kritika z řad jednoho náboženství vůči jinému projeví v momentech, kdy se střetávají
například monoteistická náboženství s těmi polyteistickými. Více tuto problematiku rozvedu
v poslední části diplomové práce.
Tuto situaci dobře glosoval Dawkins, když prohlásil, že všichni lidé jsou ateisté vůči většině bohů,
ve které kdy lidstvo věřilo, jen někteří jdou ve své nevíře o jednoho Boha dále. Viz Dawkins, R.
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Jedním z dalších základních problémů náboženské umírněnosti je podle Harrise to, že nám
nenabízí vůbec žádnou hráz proti šíření náboženského extremismu a náboženskému násilí.
Umírnění věřící sice nikoho nechtějí zabít ve jménu Boha, ale zároveň nechtějí, aby někdo
říkal něco příliš kritického vůči lidem, kteří jsou skutečnými pravověrnými a upřímnými
věřícími v Boha, přičemž argumentováno je vždy tolerancí a náboženským cítěním (a
případnou urážkou tohoto náboženského cítění). A přílišná kritika je, samozřejmě,
netolerantní. „Mluvit jasně a pravdivě o stavu našeho světa – například říct, že Bible a Korán
obsahují hory nesnesitelných a život-ničících blábolů – je antitetické vůči toleranci tak, jak si
ji tito umírnění věřící představují,“ píše Harris.41
Umírnění věřící se dle Harrise pokoušejí držet toho, co je stále používáno v rámci
ortodoxního náboženství a tím uzavírají dveře více sofistikovaným přístupům k lidskému
štěstí. Co tím má Harris na mysli? Umírnění věřící zrazují jak víru, tak rozum. Umírnění
věřící nechtějí žít své životy přesně podle Bible, Koránu či jiné svaté knihy, ale zároveň chtějí
tolerovat a obhajovat jejich iracionalitu a iracionalitu těch, kteří žijí a chovají se v souladu
s těmito

svatými

texty.

Harris

připomíná,

že

umírnění

věřící

o

náboženských

fundamentalistech nemohou říct nic přehnaně kritického, jelikož tito pouze praktikují svou
svobodu víry a na rozdíl od umírněných věřících berou svaté texty nepokrytecky, tedy vážně,
a to se všemi důsledky, které to pro ně může mít.42 Svaté náboženské texty typu Bible, Tóry či
Koránu jsou totiž ze své podstaty jednoznačné: jsou dokonalé a perfektní ve všech svých
částech.43 Jak zlepšit něco, co je dokonalé? Jakoukoliv změnou, tedy jiným výkladem,
reinterpretací, či dokonce ignorováním jejich částí, logicky jejich kvalitu pouze snižujeme,
což fakticky dělají umírnění věřící, jelikož svaté texty nepřijímají v jejich celé dokonalosti.
Umírnění věřící stejně tak nemohou říct, že se fundamentalisté a náboženští konzervativci
mýlí ve smyslu náboženských termínů, jelikož tito pravověrní věřící obvykle znají své svaté
texty velice dobře.44 Aktuálním příkladem může být kupříkladu Abu Bakr al-Baghdadi,
chalífa současného Islámského státu, který je držitelem bakalářského, magisterského a
doktorského titulu z oboru „Islámská studia“ na Islámské univerzitě v Bagdádu. Jediné, co tak
mohou umírnění věřící říct, je to, že se jim nelíbí osobní a společenské náklady, které na ně
41
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jejich svaté texty kladou. Umírnění křesťané, muslimové či židé tak skutečně zrazují jak své
náboženství – tím, že si z něj vybírají jen to, co se jim hodí, avšak zároveň plně uznávají to, že
Bible / Korán / Tóra jsou slovem Boha a všechny důsledky, které z toho vyplývají – tak
rozum a sekularismus tím, že své náboženství a jeho iracionalitu brání a omlouvají. Harris tak
konstatuje, že náboženská umírněnost je produktem částečného sekulárního povědomí a
biblické (koránské atp., je možné doplnit dle konkrétního náboženství) nevzdělanosti.45
Jak jsem již načrtl výše, domnívám se, že výše uvedené chování je pro umírněné věřící
skutečně značně problematické i z morálního hlediska. Pokud věřím, že svatý text mnou
vyznávaného náboženství je skutečným slovem Boha a zároveň je mi zatěžko splňovat vše, co
mi prostřednictvím daného textu Bůh ukládá, je to přinejmenším poněkud pokrytecké a
vyvstává tak otázka, proč o sobě umírněné křesťané vůbec smýšlí jako o křesťanech, když
vědomě ignorují to, co jim Bůh prostřednictvím Bible přikazuje.
Umírnění věřící si navíc podle Harrise vždy představují to, že právě jejich cesta je cestou
k míru. Náboženské násilí však stále zaplavuje náš svět, jelikož naše světová náboženství jsou
vzájemně hostilní vůči sobě navzájem. Tam, kde tomu tak není, se tak děje pouze proto, že
sekulární vědomosti a světské zájmy udržují ty nejvíce smrtící články víry v určitých mezích
a mantinelech. Harris tak tvrdí, že pokud pro nás někdy mají být náboženské války a
náboženské násilí něčím stejně nesmyslným a nepřijatelným, jako je nyní třeba otroctví či
kanibalismus, bude to otázkou našeho rozejití se se samotným dogmatem víry v Boha.46
Problémem však zůstává, že samotní umírnění věřící jsou nositeli hrozného dogmatu:
představují si, že jejich cesta k míru bude dosažena v momentu, kdy se každý z nás naučí
respektovat neodůvodněná přesvědčení druhých. Harris uvádí, že samotná idea náboženské
tolerance, zrozená z představy, že každá lidská bytost by měla mít možnost věřit o Bohu
čemukoliv, co chce, je jednou z hlavních sil, která nás vede na okraj propasti. V situaci, kdy
se proti sobě postaví různé náboženské koncepce se svými jedinými pravými Bohy, je totiž
výsledkem vždy to, že ta druhá (respektive druhé) strana je vždy špatná. A pokud někdo
skutečně pravověrně věří ve svého Boha a věří, skutečně zcela věří, že jeho Bůh a nauka jím
na Zemi seslaná reprezentuje Dobro (jehož je on sám stoupencem), zatímco nevěřící či ti,
45
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kteří se dané náboženské nauce protiví, reprezentují Zlo, máme zde zárodek neřešitelného
konfliktu47 (který ostatně Zemi drásá již po tisíce let).
Harris si také všímá, že náboženská umírněnost udělala tabu i z toho uznat, že existují rozdíly
mezi různými náboženskými tradicemi. Například všimnout si toho, že islám je mimořádně
hostilní vůči principům občanské společnosti. Harris poukazuje na to, že stále existuje řada
muslimských zemí, ve kterých jsou lidé popravováni za takové imaginární zločiny, jako je
rouhání a kde celková suma vzdělávání dětí spočívá v recitování a učení se nazpaměť částí
Koránu. Dále pak připomíná, že napříč muslimským světem jsou ženám upírány takřka
všechny lidské svobody, kromě svobody množit se. Přesně tyto názory a teze, které Harris
zastává, jsou pak označovány jakožto „islamofobní“. Faktem však zůstává, že navzdory
tomuto všemu, „umírnění“ křesťané, židé i muslimové zůstávají uchváceni svou vlastní
umírněností a nejsou přitom schopni pochopit, že když džihádista do kamery prohlašuje, že
„miluje smrt více, než nevěřící miluje život“, jedná se o upřímnou výpověď o jeho stavu
mysli.48
Harris si v závěru svého článku „The Virus of Religious Moderation“ všímá také toho, že
technologický pokrok, v souvislosti s v předchozích odstavcích uvedeným, vytváří zcela nové
morální imperativy. Dle Harrise není možné nadále ignorovat fakt, že miliony našich sousedů
věří v metafyziku či v literární pravdivost knihy Zjevení, jelikož naši sousedé jsou vybaveni
chemickými, biologickými a nukleárními zbraněmi. Slova jako „Bůh“ či „Alláh“ tak podle
Harrise musí zmizet z našeho světa stejně, jako zmizela slova „Apollo“ či „Baal“. V opačném
případě to pro náš svět může mít do budoucna nedozírné a velice fatální následky. 49 Mnoho
umírněných věřících se totiž sice zdánlivě vydalo cestou pluralismu, kdy prosazují rovnou
platnost všech náboženských vyznání, ruku v ruce s tím však zároveň opomíjejí zmínit, že
každé z nich zastává svou vlastní sektářskou verzi absolutní pravdy. Dokud bude nějaký
křesťan tvrdit, že pouze pokřtění lidé budou zachráněni v Soudný Den, z logiky věci
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jednoduše nemůže respektovat přesvědčení ostatních, protože ví, že pekelné plameny pohltí
jen ty, kteří pokřtěni nejsou.50
Dalším výrazným problémem je, že umírnění věřící věří, že nyní nepotřebujeme žádnou
radikální inovaci víry v žádných oblastech. A Harris se ptá, v jakých jiných oblastech je
takový přístup – tedy udržování dávných pověr a mýtů, jež jsme zdědili od žen a mužů,
jejichž životy byly postihnuty jejich zcela elementárními neznalostmi o našem světě –
možný? V medicíně? Ve strojírenství? Dle Harrise dokonce ani dnešní politika netrpí
anachronismem, který stále dominuje našemu myšlení o etických hodnotách a spiritualitě. 51
Avšak důvod toho, proč umírnění věřící nechtějí nijak inovovat svou víru, je zřejmý a souvisí
s tím, o čem jsem psal na předchozích stranách. Jakákoliv inovace víry, ve smyslu revidování
náboženských textů, by byla chápána jako revidování slova Boha. Umírnění věřící sice
ignorují řadu pasáží a řadu jiných si interpretují po svém, když je však vyzvete, aby tedy
jednoduše ony xenofobní, netolerantní, homofobní a k násilí vyzývající pasáže vyškrtly,
chápou takový požadavek samotný jako projev náboženské netolerance a urážku
náboženského cítění.
V souvislosti s touto otázkou Harris nabízí zajímavý příklad. Představme si, že bychom mohli
oživit dobře vzdělaného křesťana, pocházejícího ze 14. století. Takový člověk by se ukázal
jako naprostý ignorant ve všech oblastech, kromě otázek víry. Jeho názory na geografii,
astronomii a medicínu by podle Harrise uváděly do rozpaků dokonce i dnešní děti.
Pozoruhodné však je, že i přes tyto elementární neznalosti by daný člověk věděl o Bohu
víceméně vše, co o něm vědí dnešní křesťané (případně příslušníci jiných náboženství).
Zatímco jeho názory o tom, že Země je placatá atp., by z něj dělaly blázna, jeho náboženské
pohledy by nebylo možno nijak zpochybňovat a vyvracet. Pro tento stav existují dvě
vysvětlení. Buď je oblast náboženství specifická oproti všem jiným oblastem, a zatímco
všechny přírodní i společenské vědy se neustále vyvíjí, zdokonalují a přináší nové poznatky,
naše náboženské vědění bylo přivedeno k naprosté dokonalosti již před tisíci roky, nebo
náboženství představuje pouhé udržování a konzervování dogmat a je tak oblastí, která
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nepřipouští žádný pokrok a vývoj.52 V tomto kontextu bych také rád zmínil Dawkinse, jehož
jedna z největších výtek vůči náboženství obecně se týká právě tohoto problému. Náboženství
totiž dle Dawkinse učí lidi, aby přijímali a byli spokojeni s triviálními a nadpřirozenými
„vysvětleními“, a dále aby přijímali autoritu, zjevení a víru, na místo aby vždy vyžadovali
důkazy.53 Pokrok a progres v náboženství by tedy ideálně měl být otázkou současných
výzkumů a poznatků, nikoliv pouze neustálého zopakovávání minulých učení. I proto Harris
vidí (i umírněné) náboženství jako ryze zpátečnický projekt.54
Harris si také všímá té zajímavé skutečnosti, že v rámci Západu je možné, aby byl člověk
zároveň věřícím (v umírněném smyslu, tedy v tom smyslu, že přesně nedodržuje povinnosti,
které mu jeho náboženství ukládá, ale přesto se považuje za věřícího daného náboženství) a
vědcem.55 Takový člověk se v neděli může modlit k Bohu, a v pondělí jakožto vědecký
výzkumník pracovat na svém projektu a užívat rozumu ne hůře, než nevěřící. Respektive,
samotné slovní spojení „ne hůře“ je již zavádějící, jelikož jeho náboženská víra nehraje ve
vědeckém bádání takového člověka žádnou roli. Něco takového je však podle Harrise možné
pouze na Západě. 56, 57
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K tomuto tématu přináší pozoruhodný poznatek přední současný astrofyzik a kosmolog,
Neil deGrasse Tyson. Ten se v rámci své přednášky na konferenci „The Amaz!ng Meeting 6“
zabývá procentuálním zastoupením věřících v USA, přičemž tuto analýzu zakončuje
interesantní pointou. Nejprve uvádí, že dle současných výzkumů je v USA zhruba 90 %
religiózních obyvatel, tedy obyvatel věřících v (jakéhokoliv) Boha(y). Dalším údajem je počet
věřících mezi vzdělanými lidmi, kde číslo klesá na 60 %, přičemž toto číslo ještě klesá
s dosaženou úrovní vzdělání (bakalářské, magisterské, doktorské). Dalším údajem je
religiozita mezi americkými vědci, která dosahuje 40 %. Tyson dodává, že u biologů, fyziků,
astrofyziků a dalších přírodních vědců je toto číslo menší, u inženýrů a matematiků zase větší,
avšak průměr je zhruba oněch 40 %. Pokud se podíváme na elitní americké vědce ve svých
oborech, úroveň religiozity klesá na pouhých 7 %. K čemu tedy Tyson dochází? „Zde je můj
problém: Když jste vzdělaný, rozumíte tomu, jak funguje fyzika, jste matematicky gramotný,
rozumíte datům, víte, co je to experiment a jdete za někým, kdo těmito vlastnostmi nedisponuje
a je religiózní a zeptáte se ho: Proč jste religiózní, proč věříte v neviditelné věci, které
ovlivňují Váš život, co je s Vámi špatně? To je ovšem velice nefér, nebo spíše neuctivé, a to
z následujícího důvodu. Pokud toto číslo nebude 0, nemáte nic, co byste mohli říkat široké
veřejnosti. Toto jsou elitní vědci mezi námi, z Národní akademie věd, kteří jsou religiózní a
modlí se k osobnímu Bohu a já některé z nich znám. A vy bojujete proti náboženskému
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Proč je něco takového možné pouze na Západě? Na Zemi totiž stále existuje obrovský
geografický prostor, kde mohou být lidé za to, že nebudou uznávat absolutní pravdivost
Koránu ukamenováni, v lepším případě pracovně či společensky diskriminováni a
ostrakizováni. Důvodem toho, proč je v rámci Západní společnosti něco takového možné, je
to, že náboženství tu za posledních několik století přeci jenom ztratilo své mocenské pozice a
ve společenském prostoru již nemá takový význam, jaký mělo dříve. Jinak řečeno, něco
takového umožnila postupující sekularizace společnosti, která však v islámském světě
prakticky neexistuje, a co hůře: zatímco v Západním světě byla za poslední století
sekularizace na postupu, v islámském světě je za poslední roky sekularizace naopak na
ústupu. Typickým příkladem budiž produkty Arabského jara, kde se ve většině zemí, kde
Arabské jaro proběhlo (s výjimkou Tuniska), zvýšil vliv náboženství na chod společnosti,
státu, jednotlivce, kultury, prostě na celý život v daných zemích. Příklady z islámského světa,
kde by se věci vyvíjely opačným směrem, prakticky nenajdeme. I donedávna na islámské
poměry sekulární Turecko se za poslední roky, pod vládou premiéra a nyní prezidenta
Erdogana, stále více obrací směrem k více islámskému pojetí státu a společnosti.
Jediným důvodem pro to, že je dnes kdokoliv umírněným věřícím, je tak dle Harrise to, že tito
lidé si asimilovali některé výdobytky lidského myšlení za poslední dva tisíce let, jakými jsou
kupříkladu demokracie, vědecký pokrok ve všech oblastech, důraz na problematiku lidských
práv či konec kulturní a geografické izolace. Harris tak tvrdí, že dveře vedoucí směrem pryč
od biblického literarismu nevedou zevnitř víry. Umírněnost není výsledkem nějaké evoluce
víry, je to spíše „produkt mnoha úderů kladiva modernity, kterému byly některé principy víry
vystaveny“.58 Velký význam mezi zmíněnými výdobytky Harris přisuzuje vzniku naší
tendence k tomu, přidělovat zvýšenou hodnotu evidenci, tedy důkazu jako takovému. I pokud
řekneme pravověrnému křesťanovi, že ho jeho manželka podvádí, nebo že snězení určité
potraviny může člověka učinit neviditelným, bude pro tato tvrzení požadovat důkazy. Pokud
však toho stejného pravověrného křesťana konfrontujeme s náboženstvím a řekneme mu, že
„jeho svatá kniha je slovem neviditelného božstva, které ho potrestá nekonečným pekelným
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ohněm, pokud nebude akceptovat všechna tvrzení o Universu v této knize obsažená“, náhle
nebude vyžadovat důkazy vůbec žádné, což lze jistě klasifikovat jako pokrytecký postoj.59
Náboženská umírněnost tak vyvěrá z toho prostého faktu, že dnes i ti málo vzdělaní lidé
jednoduše vědí mnohem více, než věděli lidé před dvěma tisíci roky, přičemž velké množství
tohoto vědění je nekompatibilní s Písmem. Kupříkladu na základě pokroku v oblasti medicíny
za posledních sto let, většina z nás již dnes neklade rovnítko mezi nemocemi a hříchem či
posedlostí ďáblem. Kdokoliv, kdo byl letadlem převezen do vzdáleného města, aby mu tam
byla provedena operace srdce, musí dle Harrise připustit, že lidstvo učinilo od doby Mojžíše
poměrně značný pokrok v oblasti fyziky, geografie, strojírenství a medicíny. Harris však
upozorňuje, že by bylo mylné domnívat se, že víra je díky tomu kompatibilní s rozumem, či
že jsou náboženské tradice otevřené k učení se a inkorporování nového učení. Vždy se jedná
pouze o onen nástroj ignorování (či reinterpretování) určitých článků víry.60
Náboženská umírněnost se tak nejeví být ničím více, než jako neochota plně se podřídit Bohu,
v jehož existenci tito lidé věří. Dokud nezačnou věřící skepticky zpochybňovat základní
dogmata víry – jako například, že existuje Bůh a že víme, co od nás chce a jaké na nás má
nároky – náboženská umírněnost nebude řešením náboženského extremismu. Proklamovaná
laskavost většiny umírněných věřících dle Harrise neznamená, že náboženství je něčím více
vznešeným, než zoufalým manželstvím naděje a neznalosti a stejně tak negarantuje, že zde
neexistuje hrůzostrašná cesta, která musí být zaplacena za limitování rozsahu užívání rozumu
při našem jednání s jinými lidmi.61
Umírnění věřící často argumentují tím, že nikoliv náboženská víra, ale nízká povaha a
charakter člověka jsou tím, co vyvolává takové násilí ve jménu nějaké víry. Harris si však
myslí, že obyčejní lidé jednoduše nemohou dělat věci, jako je upalování učenců za to, že se
rouhali vůči Koránu, či oslavování smrti svých dětí, pokud ovšem nevěří „určitým
nepravděpodobným věcem o povaze našeho vesmíru“.62 Problém Harris vidí v tom, že
prakticky všechna náboženství postrádají mechanismy, pomocí kterých by šly testovat jejich
základní principy, a tudíž tyto principy v průběhu času nemohou být nijak revidovány. Každá
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nová generace věřících je tak odsouzena ke zdědění pověr a kmenových nenávistí svých
předků. Harris proto vyzývá k tomu, že debata o naší povaze žít, zabíjet a umírat na základě
propozic, pro které nemáme žádné důkazy, by měla být obecně jedním z nejdůležitějších a
prvních témat rozsáhlé celospolečenské diskuse.63
Závěrem kapitoly o umírněném, liberálním náboženství a jeho věřících, bych se rád zastavil u
problematiky posmrtného života, které se Harris v této souvislosti taktéž věnuje. I pokud je
totiž někdo umírněným věřícím, je stále věřícím a tudíž je jednou z ústředních otázek jeho
víry otázka po tom, co se děje po smrti, respektive otázka po posmrtném životě, tak jak jej
vykresluje jeho náboženství. To, čemu někdo věří, že se stane po smrti, respektive otázka po
posmrtném životě sama, do značné míry předurčuje, co si bude daný jedinec myslet o životě
na tomto světě. Právě to je podle Harrise důvodem, proč mají náboženské doktríny tak velkou
moc nad svými věřícími: pokud jim totiž je tvrzeno, že po smrti na tomto světě ve skutečnosti
nezemřou, jsou tím determinovány reakce, které by jinak byly třeba i nepředstavitelné. Harris
tuto záležitost ilustruje na následujícím příkladu. Představme si rodiče, jejichž jediné dítě
zemřelo na zápal plic. Jejich reakce bude do značné míry determinována právě tím, čemu tito
rodiče věří v otázce, co se s lidskými bytostmi stane po jejich smrti na tomto světě. I když je
pro rodiče ztráta dítěte zdrcujícím a smutným životním momentem (tedy alespoň ve většině
případů, viz případy, kdy rodiny vraždí své vlastní ženy, které byly znásilněny, protože tím
zneuctily čest své rodiny před Bohem), lze říct, že představa toho, že jejich dítě bylo „malým
andílkem Boha a Bůh si jej vzal k sobě tak brzo proto, že chtěl, aby dítě bylo blíže Ježíšovi a
nyní na nás [rodiče] bude čekat a shledáme se s ním, až se také dostaneme do nebe,“ je jistě
do značné míry uspokojující. Zvláště uvědomíme-li si, že řada lidí něčemu takovému
skutečně a autenticky věří.64
Nebezpečnost tohoto způsobu uvažování dobře vykresluje i další Harrisův příklad.
Představme si situaci, ve které mezi Israelem a jeho muslimskými sousedy vypukla nukleární
válka o Chrámovou Horu. Pohledem „millenium-minded“ křesťana (v souvislosti s druhým
příchodem Krista) by člověk celou tuto situaci vnímal jako důkaz toho, že Kristův návrat na
Zemi se přibližuje. To by byla samozřejmě ta vůbec nejlepší možná zpráva – nehledě na počty
mrtvých, které by přinesla zmíněná válka. Dle Harrise tedy vážně není pochyb o tom, že
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koncepce posmrtného života výrazně ovlivňuje to, jakým způsobem lidé nazírají tento svět a
život na něm.65
Harris uznává, že umírnění věřící v otázce posmrtného života sice skutečně mají umírněnější
a ne tak jisté a absolutizující názory a často tedy říkají, že si nejsou jistí tím, co se stane po
smrti. To Harris považuje za rozumný přístup, avšak zároveň připomíná, že z pozice
náboženské umírněnosti nepřichází žádná kritika těch, kteří například otázku posmrtného
života pojímají právě tak jistě, jako bylo vysvětleno na předchozích příkladech. 66 Důvod je
zřejmý a už jsem jej v předchozích odstavcích zmínil: tito umírnění věřící by totiž museli jít
do určitého sporu se svatými texty svých náboženství.
2.4. Harrisova kritika (amerického) křesťanství
V této kapitole se budu věnovat analýze Harrisovy kritiky křesťanství a to specificky se
zaměřením na „největší a nejmocnější křesťanský národ současnosti“, na Spojené státy
americké. Vycházet budu především z Harrisovy publikace Letter to a Christian Nation, která
je na americké, respektive obecně na konzervativní, „neumírněné“ křesťanství zaměřena.
Harris tento „dopis“ adresuje právě neumírněným americkým věřícím, tedy těm, o kterých
jsem nepsal v předchozí kapitole. Dawkins v předmluvě k této knize píše, že tento Harrisův
text může každý křesťan považovat za „blahodárný test své víry“.67
Letter to a Christian Nation je tak dle Harrise určen všem věřícím všech náboženství, ale byl
napsán s konkrétním zacílením na křesťany ve Spojených státech amerických. Za křesťana,
který je cílem a adresátem jeho knihy, považuje Harris všechny křesťany, kteří splňují určité
minimum: toto minimum je definováno tím, že daný člověk věří, že Bible je inspirována
Bohem a dále, že pouze ti, kteří akceptují božství Ježíše Krista, zažijí spasení po své smrti na
tomto světě.68 Harris v této souvislosti upozorňuje na jeden fakt, který dodává větší rozsah,
respektive zvyšuje množství jeho adresátů: řada sociologických průzkumů (o kterých se
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konkrétně budu zmiňovat níže v textu) z USA z posledních let totiž ukazuje, že více než
polovina celkové populace USA toto minimum splňuje.69
Dawkins v předmluvě také poznamenává, v souvislosti s tím, čemu američtí křesťané věří (viz
dále), že „jakožto vědecký pedagog je vyděšen padesáti procenty americké populace, která
věří, že svět je starý pouze šest tisíc let, což je chyba na úplně stejné úrovni, jako věřit tomu,
že vzdálenost mezi New Yorkem a San Franciscem je kratší, než kriketové hřiště.“ 70Abychom
Dawkinsova slova plně pochopili, vraťme se nyní ještě jednou k umírněným věřícím, avšak
tentokrát ryze v rámci USA.
Co tedy znamená být umírněným věřícím v 21. století? Umírnění věřící v rámci každé víry
dnes musí volně interpretovat (respektive reinterpretovat či v řadě případů jednoduše úplně
ignorovat) velkou část kánonů své víry v zájmu žití v moderní společnosti. Kromě již zmíněné
postupující (alespoň zatím, v rámci Západního světa) sekularizace, funguje zde také
jednoduché ekonomické pravidlo: jakákoliv společnost se stane o poznání méně produktivní
v případě, kdy velké množství lidí přestane pracovat a na místo toho začne zabíjet své
zákazníky za herezi. První věcí, kterou je podle Harrise možné pozorovat v rámci ústupu od
biblického literarismu, je to, že tento ústup je inspirován nikoliv Písmem, nýbrž kulturním
vývojem, který ukazuje, že je těžké přijmout mnoho z Božích výroků, zaznamenaných
v Bibli. Specificky v případě USA, náboženská tolerance je „vynucována“ především tím
faktem, že většina tamních křesťanů nečetla Bibli v jejím celém rozsahu a v důsledku toho
vlastně ani nemají představu, „jak důsledně Bůh Abraháma chce, aby byla hereze zcela
vymazána z povrchu zemského“.71
Proč tomu tak dle Harrise je? Při odpovědi na tuto otázku je třeba se ptát, jaká (ne)náboženská
skupina má v USA nejvíce znalostí o náboženství. Odpověď možná leckoho překvapí: jsou to
ateisté a agnostici, jak ukazuje tabulka č. 1, zobrazující výsledky průzkumu prováděného
organizací The Pew Research Center’s Religion & Public Life Project z roku 2010.72
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Tabulka 1: Atheists and Agnostics, Mormons and Jews Score Best on Religious Knowledlge
Survey.73

Z tabulky č. 1 je tedy zřejmé, že největšími znalosti o náboženství obecně v USA nedisponují
věřící žádného náboženství, nýbrž nevěřící, tedy ateisté a agnostici. Zobrazená statistika
ukazuje výsledky testu, který obsahoval tři části. Část týkající se znalostí o Bibli a
křesťanství, část týkající se znalostí o světových náboženstvích a část týkající se náboženství
ve veřejném životě. Výsledky průzkumu v rámci těchto jednotlivých subkategorií pak ukazuje
tabulka č. 2.
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Tabulka 2: Mormons and Evangelicals Know Most about Christianity; Atheists / Agnostics and
Jews Do Best on World Religions.74

Tabulka č. 2 tedy ukazuje výsledky z jednotlivých znalostních subkategorií. Ve všech třech
kategorií se ateisté a agnostici vešli mezi první tři nejlepší skupiny: ve znalostech o Bibli a
křesťanství skončili třetí, za mormony a bílými evangelíky, ve znalostech týkajících se
světových náboženství skončili druzí za Židy a ve znalostech týkajících se role náboženství ve
veřejném životě zvítězili. Zajímavým zjištěním jistě je, že ateisté a agnostici ve znalostním
testu o křesťanství dosáhli lepšího skóre, než protestanti v průměru, či než katolíci a dokonce
dopadli lépe i oproti průměru znalostí všech křesťanských denominací v USA.
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Pro dokreslení znalostí Američanů o náboženství považuji za důležité ukázat ještě zajímavé
výsledky, prezentované v následující tabulce č. 3.

Tabulka 3: What the Public Knows About Religion.75
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Tabulka č. 3 vyobrazuje data týkající se celé americké společnosti, tedy věřících všech
zastoupených náboženství i nevěřících dohromady. Interesantní je jistě údaj o tom, že pouze
55 % americké populace ví, že Zlaté pravidlo, které Harris hodnotí jakožto jednu
z pozitivních etických a morálních zásad křesťanství, není součástí křesťanského Desatera.
Procento křesťanů, kteří vědí, že Zlaté pravidlo není součástí Desatera, tak bude méně než
poloviční, uvážíme-li výsledky z předchozích dvou tabulek. Podobně alarmující jsou i některé
další (ne)znalosti americké veřejnosti o náboženství, které tabulka č. 3 ukazuje. Je tak možné
říct, že velká část americké společnosti, která je vysoce religiózní, dává svou náboženskou
víru na obdiv a tato víra pro ně představuje mimořádně důležitý prvek jejich životů, sama
disponuje v řadě případů pouze velice omezenými znalostmi o (svém vlastním) náboženství.
V této souvislosti považuji za mimořádně zajímavou tu skutečnost, že Harrisovi poté, co
dopsal knihu The End of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason, začalo chodit
mnoho dopisů a zpráv, ve kterých stálo, že Harris je špatný člověk, jelikož nevěří v Boha,
respektive že špatnou je samotná nevíra v Boha. Jak Harris podotýká, zdaleka nejvíce těchto
dopisů mu přicházelo právě od amerických křesťanů, což lze považovat za rozhodně
„zajímavé“ právě v kontextu znalostí amerických křesťanů o svém vlastním náboženství.
Harris však v této souvislosti považuje za ironickou jinou skutečnost, a sice tu, že křesťané
obvykle vidí svou víru jako takovou, která vůbec nejvíce ze všech věrouk a náboženství na
světě obsahuje a reflektuje ctnosti lásky a odpuštění (jak si ostatně o své víře myslí příslušníci
všech náboženství). Pravdou však dle Harrise je, že mnoho z těch, kteří o sobě tvrdí, že byli
transformováni (k lepšímu) láskou Ježíše Krista, jsou hluboce, nebo jak poznamenává Harris,
dokonce vražedně, intolerantní vůči kritice76 (což je taktéž vlastní fakticky všem
náboženstvím, přičemž aktuálně v této „disciplíně“ kraluje islám). Nekritická až nenávistná
reakce na kritiku vlastního náboženství tak kontrastuje s výše uvedenými údaji, které svědčí o
dílčích neznalostech vlastního náboženství.
Snahu bránit se před kritikou a specificky pak velice negativní přístup k takové kritice, která
je negativní vůči něčemu, co máme skutečně rádi a na čem nám doopravdy záleží, bychom
mohli připsat lidské nátuře a povaze. V těchto případech je však dle Harrise zřejmé, že
nesnášenlivost má podporu a kořeny přímo ve svatém textu křesťanství, v Bibli. „Jak to vím?
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Nejvíce rozrušené zprávy, které mi chodí, totiž vždy obsahují citaci kapitoly a verše z Bible,“
píše Harris.77
2.4.1. Politika, křesťanství a ateismus v USA
Dle Harrise žádný jiný křesťanský národ na Zemi momentálně nemůže USA překonat v její
zbožnosti, avšak všechny národy světa musí žít s konsekvencemi toho, čemu Američané věří.
Budeme-li brát Spojené státy americké stále ještě jako světovou supervelmoc, je důležité si
uvědomit, kdo tvoří její elektorát. Za poslední dekády navíc stále více posiluje vliv
konzervativních křesťanů na vrcholnou americkou politiku, či na politiky zastávající vysoké
posty v americké celonárodní politice.78 A samozřejmě, vliv nejen na politiky, jedná se taktéž
o vliv na tak důležité oblasti, jako je soudnictví či školství.79 Harris proto deklaruje, že
zatímco širším účelem jeho knih je vyzbrojit sekularisty ve všech světových společenstvích
vůči jejich stále více fanatičtějším oponentům, v Letter to a Christian Nation si Harris klade
za cíl „zbořit intelektuální nároky křesťanství v jeho nejvíce angažovaných formách“.80, 81
Zmínil-li jsem americký elektorát, bude vhodné ukázat si výsledky dalšího výzkumu, který
ukazuje, že v soudobých USA je daleko větším problémem než diskriminace na základě rasy,
etnika či pohlaví diskriminace na základě nevíry. V roce 2012 přinesl výzkumný institut
Gallup výsledky šetření, které se zabývalo tím, koho by si Američané nejvíce a nejméně
dokázali představit jako amerického prezidenta.82 Gallup v tomto výzkumu zkoumal, jak
příslušnost prezidentských kandidátů ovlivňuje jejich volitelnost mezi Američany. Na výběr
Tamtéž.
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byly některé neoblíbené, problematické, netradiční či společensky stigmatizované skupiny:
černoši, ženy, katolíci, Hispánci, Židé, mormoni, homosexuálové, muslimové a ateisti (viz
Tabulka č. 4). Američané hodnotili tyto potenciální kandidáty ve dvou typech hodnocení.
Jednak jestli by případného černocha, Žida, muslima atd. volili a poté naopak, jestli by
daného černocha, Žida, muslima atd. nevolili. V kolonce „ano, volili bychom“, získal
nejméně procent potenciální ateistický kandidát. Zatímco homosexuálního kandidáta by volilo
68 % a muslimského 58 %, ateistického pouze, na posledním místě, 54 %. Naopak v kolonce
„ne, nevolili bychom“, ateistický kandidát vyhrál s 43 %, před muslimským se 40 % a
homosexuálním se 30 %. Statistiky tedy ukazují, že přesto, že se v médiích a společenském
diskurzu řeší především diskriminace homosexuálů či diskriminace podle rasy či etnika, tou
nejostrakizovanější skupinou jsou v USA nevěřící, kteří jsou v americké religiózní společnosti
oblíbení dokonce ještě méně, než v posledních letech čím dál méně oblíbení muslimové.

Tabulka 4: Atheists, Muslims See Most Bias as Presidential Candidates.83
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To, že jsou ateisté v rámci americké politické scény prakticky bez šance na zvolení a že se
nejedná pouze o teoretickou úvahu, která by neměla oporu v realitě, lze dobře dokladovat
právě na americké politické realitě, tedy na zastoupení ateistů v Kongresu, americké obdobě
Parlamentu České republiky. Při pohledu na složení Kongresu zjistíme, že ateisté nejenže
nejsou v tomto nejvyšším zákonodárném orgánu USA podprůměrně reprezentováni, oni totiž
nejsou reprezentováni vůbec. V Kongresu USA totiž momentálně nezasedá jeden jediný
politik, který by veřejně deklaroval to, že je ateista.84 Naopak, téměř každý člen současné
americké Sněmovny reprezentantů (dolní komora) či Senátu (horní komora) vystavuje svoji
religiozitu na obdiv, protože velmi dobře ví, že tento postoj je přesně tím postojem, který mu
přinese mnoho politických bodů.
Zatím posledním skutečně otevřeným ateistou, který v Kongresu zasedal, byl člen
Demokratické strany, Pete Stark. Tomu však jeho mandát ve Sněmovně reprezentantů vypršel
3. ledna 201385 a od té doby v americkém Kongresu otevřený ateista chybí. I u Starka však
narážíme na dvě „ale“. Za prvé je nutné podotknout, že Stark, který byl členem kongresu již
od roku 1973, provedl svůj ateistický coming-out až v roce 2007, v rámci výzkumu
prováděného americkou organizací Secular Coalition for America.86 Po téměř celou část
Starkovy politické kariéry tak veřejnosti jeho ateistické názory nebyly známy. Druhým „ale“
je pak to, že Stark sám sebe charakterizoval jako ateistu, avšak zároveň jako unitáře. „Jsem
Unitář, který nevěří v existenci jakékoliv nadpřirozené bytosti. Těším se na další spolupráci se
Secular Coalition for America. Budeme se snažit zastavit prosazování náboženské víry v
oblastech vědy, manželských svazků, armády a poskytování sociálních služeb,“ prohlásil Stark
konkrétně v roce 2007.87
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Vrátíme-li se ještě jednou ke zmiňovanému výzkumu Secular Coalition for America, je nutné
dodat, že v roce 2011 uvedl v rozhovoru pro britský The Guardian vysoce postavený člen této
organizace, Herb Silverman, že vědí o 27 členech Kongresu, kteří jsou fakticky nevěřící.
Jména však pochopitelně, na přání těchto kongresmanů, odmítl prozradit.88 Tito kongresmani,
kteří drží svou nevíru v Boha v tajnosti, však dobře vědí, proč tak dělají – v případě jejich
ateistického coming-outu by totiž značně snížili šance na své opětovné zvolení.
Toho, že je v USA pro politiky skutečně jednodušší být gayem než ateistou, si všímá i Carlos
S. Moreno ve svém článku pro web CNN. Upozorňuje na příklad bývalého kongresmana
Barneyho Franka, jenž v roce 1987 veřejně deklaroval, že je gay. Úřad kongresmana opustil
až v roce 2013. Co je však na celé věci zajímavé, je to, že Frank byl zároveň i ateista. Svůj
veřejný ateistický coming-out, na rozdíl od toho homosexuálního, provedl až poté, co úřad
kongresmana opustil, tedy v roce 2013.89 Pravděpodobně totiž v rámci své politické kariéry
kalkuloval s tím, že zatímco homosexuální coming-out už v té době nebyl ničím, co by mu
jeho kariéru mohlo pokazit, ateistický coming-out toto riziko představoval.
V rámci dalšího nedávného výzkumu Pew Research z roku 2013, který zkoumal náboženskou
příslušnost členů 113. Kongresu, celkem 10,9 % členů svou víru nespecifikovalo. Jedna
jediná členka Kongresu (představující 0,2 % z celkového počtu všech kongresmanů) pak
uvedla „unaffiliated“, tedy nepřidružená k žádnému náboženství (jednalo se o demokratku
Kyrsten Sinemu).90 Na výběr však byla i možnost „ateista“, kterou nezvolil žádný aktuální
člen horní či dolní komory amerického Kongresu. Kompletní přehled přináší tabulka č. 5.
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Tabulka 5: Faith on the Hill: The Religious Composition of the 113th Congress.91
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Vysoce podprůměrné zastoupení ateistů v americké politice lze doložit i dalším statistickým
údajem. Další z výzkumů Pew Research z roku 2012 ukazuje, že téměř 20 % americké
populace se před dvěma roky nehlásilo k žádnému náboženství. Z těchto necelých 20 % se
pak 2,4 % hlásí k ateismu a 3,3 % k agnosticismu (viz tabulka č. 6). Těchto 20 % je
každopádně v Kongresu reprezentováno jedinou kongresmankou, která tedy představuje
pouze 0,2 % všech členů Kongresu.92 Mluvit tedy o neadekvátním politickém zastoupení
amerického obyvatelstva, které se nehlásí k žádnému náboženství, je zcela odůvodněné.
Z tabulky č. 6 je navíc zřejmé, že počet lidí bez víry v USA neustále narůstá.

Tabulka 6: “Nones” on the Rise.93
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V této souvislosti nutně musím připomenout také ten fakt, že ateisté jsou díky společenskému
nastavení v USA nejen potenciálně nevolitelní, ale v několika státech federace jsou do úřadů
nevolitelní dokonce i fakticky. V Arkansasu, Marylandu Mississippi, Severní Karolíně, Jižní
Karolíně, Tennessee a Texasu je Ústavami těchto států zakázáno ateistům zastávat veřejný
úřad.94
2.4.2. Americké křesťanství ve světle statistik
Pokročme nyní ve výkladu dále. Na začátku této kapitoly jsem uváděl, že většina americké
populace splňuje ono minimum, pro které je Harrisova Letter to a Christian Nation určena.
Výzkumný institut Gallup ve svém výzkumu (tabulka č. 7) z letošního roku ukázal, že pouze
19 % Američanů věří, že se život na Zemi vyvinul bez jakýchkoliv zásahů božských sil. 42 %
Američanů, tedy téměř polovina celé americké populace, pak věří tomu, že Bůh stvořil
člověka v jeho současné podobě. 31 % Američanů pak sice věří v evoluci, ovšem s tím, že
evoluce byla řízena Bohem. Zbylých 8 % na problematiku nemá názor.95 Už samotná
skutečnost, že 42 % americké populace, navzdory ohromujícímu množství evidence týkající
se evoluce, věří tomu, že Bůh stvořil člověka v takové podobě, v jaké existuje dnes, je vysoce
alarmující. Zhruba polovina americké populace navíc zastává kreacionistické teze i co se týče
stáří planety Země. Pokud však procento Američanů, kteří věří v to, že Bůh stvořil člověka
v jeho současné podobě před 10 000 roky, sečteme s procentem Američanů, kteří chápou
evoluci jako něco, co řídí Bůh, dostaneme se na číslo 73 %. Lze tedy konstatovat, že 73 %
Američanů ignoruje vědecká fakta a lze je považovat za křesťany, na které Harris míří svou
kritiku.
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Tabulka 7: Evolution, Creationism, Intelligent Design.96

Uvedená čísla Harris považuje za velký problém, jelikož žádné důkazy ve prospěch
kreacionismu či inteligentního designu neexistují. „To znamená, že navzdory století plnému
převratných vědeckých objevů a poznatků, které potvrzují stáří života jako takového a ještě
větší stáří planety Země, více než polovina Američanů stejně věří, že vesmír (a s ním i Země)
byl stvořen před ne více než 10 000 roky. Situace je tedy taková, že mnozí z těch, kteří mají
sílu volit prezidenty a kongresmany a taktéž mnozí z těch, kteří jsou sami voleni, věří, že
dinosauři vedle sebe žili na Noemově arše, že světlo ze vzdálených galaxií bylo stvořeno na
cestě k Zemi a že první příslušníci našeho biologického druhu byli vyrobeni z hlíny a božského
dechu, v zahradě s mluvícím hadem, rukou neviditelného Boha“ komentuje celou záležitost
Harris.97 Pro úplnost dodejme, že vůči americkému kreacionismu se vymezují nejen
představitelé Nového ateismu, ale i představitelé soudobého filosofického humanismu,
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například A. C. Grayling, autor knihy The God Argument: The Case Against Religion and For
Humanism, který americká kreacionistická muzea označil za „zločin proti lidskosti“.98
Dalším důležitým faktem o americké religiozitě je také to, že 31 % Američanů věří, že Bible
je doslovné a neomylné slovo Boha. 47 % Američanů pak věří, že Bible je inspirována
Bohem a pouze 19 % se domnívá, že se nejedná o knihu, na které by měl potenciální Bůh
jakýkoliv podíl (viz tabulka č. 8).99 Při sečtení těchto čísel získáme 78 % Američanů, na které
je cílena Harrisova kritika.

Tabulka 8: One-Third of Americans Believe the Bible is Literally True.100

Mezi vyspělými zeměmi tohoto světa v tomto Spojené státy americké nemají konkurenci. V
případě soudobých USA se tak podle Harrise naplňuje heslo o tom, že kombinace velké síly a
velké hlouposti může být mimořádně děsivá, což by si měl dle Harrise uvědomit každý, komu
na srdci leží osud civilizace. Vzápětí však Harris dodává, že v tom je totiž taktéž problém:
vzhledem k tomu, že v rámci křesťanství život nekončí pobytem na tomto světě, a co více,
posmrtný život je dokonce ceněn více než tento život, je otázkou, jestli je pro řadu křesťanů
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něco jako pozemská civilizace vůbec důležitým tématem. Celá tato myšlenková linie souvisí s
tím, že 44 % americké populace je přesvědčeno, že Ježíš Kristus se vrátí soudit živé a mrtvé
během příštích padesáti let. A podle nejvíce běžné interpretace biblického proroctví, Ježíš se
na Zemi vrátí pouze poté, co se na Zemi přihodí něco strašného. Harris tvrdí, že není vůbec
žádným přeháněním, pokud řekneme, že pokud by se Londýn, Sydney nebo New York náhle
proměnily v ohnivé koule, ve kterých by zanikly, určité významné procentuální množství
Američanů by se domnívalo, že nejlepší věc, jaká se kdy měla stát, se za chvíli stane: návrat
Krista. Není zde přitom řeč o nějaké konkrétní civilizaci, je zde řeč o lidstvu jako takovém a o
hodnotách humanismu, hodnotách lidství. Harris totiž správně říká, že je zcela zřejmé, že tato
přesvědčení pomůžou lidstvu velice málo, respektive spíše vůbec, k vytvoření odolné
budoucnosti pro sebe samou, a to ať už celou věc nazíráme z pohledu sociálního,
ekonomického, environmentálního či geopolitického.101 Apokalyptické vize o konci světa,
spojené s otázkou druhého příchodu Krista, jsou právě takovým náboženským dogmatem,
inherentně s tímto náboženstvím spjatým, které jde přímo proti hodnotám humanismu,
tolerance, nenásilí, udržitelného rozvoje a lidským právům.
S vědomím všech předcházejících statistických údajů se nyní můžeme podívat na to, co se
píše v knize Deutronomium:
„Kdyby tě tvůj bratr, syn tvé matky, nebo tvůj syn nebo tvá dcera nebo tvá vlastní žena nebo
tvůj nejmilejší přítel potají ponoukal: „Pojďme sloužit jiným bohům,“ které jsi neznal ty ani
tvoji otcové, některým z bohů těch národů, které jsou kolem vás, ať blízko tebe nebo daleko od
tebe, od jednoho konce země až k druhému konci země, nepřivolíš mu a neuposlechneš ho,
nebudeš ho litovat ani s ním mít soucit ani ho krýt. Musíš ho zabít. Nejprve se proti němu
pozdvihne tvoje ruka, aby ho usmrtila, potom ruce všeho lidu. Budeš ho kamenovat, dokud
nezemře, protože tě usiloval odvést od Hospodina, tvého Boha, který tě vyvedl z egyptské
země, z domu otroctví.“ (Deutronomium 13:7-11)
I když kamenování dětí za herezi či odpadnutí od víry v současné křesťanské Americe není na
pořadu dne, podle Harrise přesto neuslyšíte umírněné křesťany či židy mluvit o tom, že je
nutné pasáže z Bible jako je tato chápat „symbolicky“. A dobře vědí, proč tak činí, jelikož
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přímo v Deutronomiu Hospodin věřícím ukládá následující: „Všechno, co vám přikazuji,
budete bedlivě dodržovat. Nic k tomu nepřidáš a nic z toho neubereš.“ (Deutronomium 13:1)
Křesťané obecně, tedy i ti umírnění, se dostávají do zajímavé situace: Bůh jim přikazuje, že
to, co jim sděluje, je třeba chápat tak, jak stojí napsáno v Bibli. Pasáže o vraždění za herezi
tedy není možné interpretovat „jinak“, jelikož to by znamenalo porušení pravidla „nic k tomu
nepřidáš a nic z toho neubereš“. To stejné se samozřejmě vztahuje i na „jinou“ interpretaci
onoho verše, ve kterém se toto pravidlo nachází. Harris k tomu dodává, že zmíněné pasáže
jsou kanonické, stejně jako všechny ostatní v Bibli, a tedy pouze „ignorováním barbarství
tohoto typu“ můžeme dosáhnout toho, že Bible může být pro řadu lidí v souladu s životem a
moderním světem.102 Nabízí se zde tedy otázka: Proč se křesťané, židé a muslimové, kteří se
za křesťany, židy a muslimy skutečně považují, takto nazývají, respektive se k těmto
náboženstvím hlásí, když přitom popírají (v případě oněch umírněných věřících) boží slovo,
snaží se ho různě překrucovat, ignorovat, či si selektivně vybírat jen to, co sem jim zrovna
hodí (či nehodí)? Proč tito lidé jednoduše neřeknou: „Ne, já nejsem křesťan (žid, muslim),
jelikož se odmítám hlásit k náboženství, jehož bůh je natolik xenofobní, netolerantní, ješitný,
pomstychtivý a krvežíznivý, že svým věřícím přikazuje vraždit lidi jiné víry.“ Tito lidé by
mohli věřit v nějakého svého vlastního, osobního monoteistického Boha, což je ostatně něco,
co i řada lidí dělá. To, že se přitom nebudou odvolávat na Bibli, vůbec nevadí: etické
standardy Desatera totiž nejsou něčím, co by bylo výlučně spjato s křesťanstvím. Drtivá
většina věřících však takový krok neučiní a je tedy krajně podezřelé proč. Že by si ve
skutečnosti uvědomovali, že i ony násilné pasáže opravdu jsou slovem Boha a oni si prostě
netroufnou křesťanství opustit, jelikož v tom momentu by se stali heretici právě z nich, a tudíž
by se i na ně vztahovaly některé nepěkné pasáže Bible, jako je například ta z Deutronomia?
Může mít člověk čisté svědomí a zároveň žít s vědomím, že se hlásí k náboženství, jehož Bůh
nařizuje smrt za jinověrství?
2.4.3. Kritika etické a morální roviny křesťanství
Přejděme nyní k Harrisově kritice křesťanství z etické perspektivy. Křesťané dle Harrise věří,
že křesťanství je jedinečným zdrojem lidské dobroty. Věří, že Ježíš učil ctnosti lásky, soucitu
a obětavosti lépe, než jakýkoliv jiný učitel, který kdy žil. Věří, že Bible je tou nejhlubší
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knihou, jaká kdy byla napsána a že její obsah obstál v testech času tak dobře, že musí být
inspirována Bohem. Všechna tato přesvědčení jsou podle Harrise mylná.103
Otázky ohledně morálky jsou totiž otázkami, jež se týkají štěstí a utrpení, což je důvodem
toho, proč nikdo nemá morální závazky například vůči kusu kamene. Do míry, do jaké naše
chování může pozitivně či negativně ovlivnit zkušenosti ostatních, mluvíme o otázkách
týkajících se morálky. Harris ironicky začíná tuto část kritiky tím, že připomíná, že Bible
poskytuje skutečně skvělé rodičovské rady, jako například ty, obsažené v knize Přísloví:
„Kdo šetří hůl, nenávidí svého syna, kdežto kdo jej miluje, trestá ho včas,“ (Přísloví 13:24) či
„Jizvy a modřiny vydrhnou špatnost a rány pročistí nejvnitřnější útroby,“ (Přísloví 20:30) či
„Nepřipravuj chlapce o trest! Nezemře, když mu nabiješ holí a jeho život vysvobodíš od
podsvětí.“ (Přísloví 23:13-14). Je zřejmé, že idea nebe a pekla a idea posmrtného života je zde
přímým důvodem pro bití dětí. Nad bitím dětí holí jakožto výchovnou metodou by se v dnešní
době jistě dalo diskutovat, jelikož odporuje zásadám pozitivního rodičovství, nicméně zde
hovoříme o situaci, kdy se měřítkem dobrého chování dítěte stává to, zdali se chová dobře či
špatně v kontextu biblické morálky, tedy v souvislosti s Bohem. Tato etika je tak založená na
premise o existenci Boha, nebe a pekla, tedy něčeho, pro čehož existenci neexistuje žádná
evidence. Je třeba si také uvědomit, že na stejných premisách je pak založeno i mučení
heretiků a nevěřících ve jménu nějakého náboženství: na premisách neexistujícího. Co se týče
výchovy dětí, Harris si však všímá, že Bible nezůstává pouze u obyčejného bití. V knize
Deutronomium se jde ještě dál a výchovná rada pro rodiče zní, že pokud jejich syn (o dcerách
se nemluví) neposlouchá, měl by být ukamenován, aby se odstranilo zlo z jejich středu
(Deutronomium 21:18-21). Kamenování dětí za zlobení však není zdaleka jediným případem
toho, kdy Bible vybízí k zabíjení. Stejně jako v případě neposlušných synů bychom měli
kamenovat lidi za herezi, nevěru, homosexualitu, pracování za sabatu, věštění ze snů,
odpadnutí nebo přemlouvání k odpadnutí od křesťanského Boha či za praktikování magie.104
Někteří by mohli namítnout, že tyto verše z Bible nelze brát doslovně, jak již bylo zmíněno
výše. Potom ale žádnému křesťanovi či křesťanské organizaci či církvi nic nebrání v tom,
jednoduše Bibli revidovat a odstranit z ní ty verše, které se protiví jejich morálce a hodnotám.
To se však neděje. Mnoho křesťanů se také domnívá, že s Ježíšem a Novým zákonem přichází
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konec všem těmto barbarismům. To však dle Harrise není pravda, což dokumentuje na
příkladu z Nového zákona, konkrétně z Matouše 5:18-19:
„Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná
čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších
přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském prohlášen za nejmenšího; kdo by je však
zachovával a učil, ten bude v království nebeském vyhlášen velkým.“
Něčeho podobného si ostatně všímá i Bertrand Russell ve své knize s publikovanými
přednáškami Proč nejsem křesťanem. Russell například uvádí příklad s gadarenskými vepři.
Kristus do nich poslal ďábly a způsobil tak, že seběhli ze svahu a vrhli se do jezera. Kristus
byl všemohoucí, tudíž mohl ďáblům přikázat, aby odešli – on však raději dal přednost tomu,
poslat je do vepřů. O morálních kvalitách Krista svědčí podle Russella i vyprávění o
fíkovníku. „Měl hlad. Zdálky uviděl fíkovník, který měl listí; přišel, zdali by na něm něco
nalezl. Když k němu došel, nenalezl nic, než listí, nebyl totiž čas fíků. I řekl mu: „Ať z tebe již
na věky nikdo nejí ovoce!“ A Petr řekl: „Hle, fíkovník, který jsi proklel, uschl.““ Russell se
ptá, jak je možné vinit strom z toho, že na něm nejsou plody v období, kdy se fíky nerodí a
konstatuje, že to vše ho jen utvrzuje v pocitu, že ani co do své moudrosti, ani co do ctnosti
nedospěl Kristus tak vysoko, jako některé jiné historicky známé osobnosti.105
Harris uznává, že na řadě míst v Novém zákoně Ježíš hlásá lásku a toleranci, jak argumentují
křesťané. Například Zlaté pravidlo je dle Harrise skutečně dobrý morální předpis. Avšak
zároveň je třeba si uvědomit, že mnozí jiní takové učení nabídli již staletí před Kristem (např.
Zarathustra, Buddha, Konfucius či Epiktétos).106 Harris také tvrdí, že mnoho jiných
náboženství artikuluje poselství sebe-přesahující lásky daleko lépe než Bible a to navíc bez
toho, že by zároveň obsahovalo výzvy k násilí atp., jako obsahuje Bible. Harris jako příklad
takového náboženství uvádí džinismus. Džinismus totiž hlásá doktrínu absolutního nenásilí.107
I pokud se však podíváme na některé významné představitele křesťanského náboženství,
najdeme u nich výzvy k násilí. Harris uvádí, že dle Augustina měli být heretici mučeni a dle
Akvinského zabíjeni. Martin Luther a Jan Kalvín pak podporovali vraždění heretiků,
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odpadlíků, Židů a čarodějnic. Harris dodává, že křesťané samozřejmě mohou interpretovat –
přesto, že obsahuje přímé a doslovné výzvy k zabíjení – Bibli jinak. Nicméně, na rozdíl od
zmiňovaného džinismu, křesťanství neobsahuje dogma o nenásilí, proto je možné tyto násilné
verše stejně tak interpretovat násilně. Harris se zároveň v souvislosti s mírumilovnou
interpretací daných veršů ptá na adresu křesťanů: „Není to zajímavé, že právě Vy jste objevili
pravé učení křesťanství, zatímco řada z nejvlivnějších křesťanských myslitelů a filosofů
v historii Vaší víry z Vašeho pohledu neuspěla?“108
Mnoho křesťanů podle Harrise sice považuje za nejlepší příklad myslitele jejich náboženství
Martina Luthera Kinga, nicméně to dle něj představuje závažný problém, jelikož například
právě doktrína džinismu představuje objektivně „lepšího průvodce“ pro chování se tak, jako
se choval King. Harris zde také připomíná, že King získal svůj závazek k nenásilí z textů
Gándhího a v roce 1959 dokonce odcestoval do Indie, aby se naučil principům nenásilného
společenského protestu. A odkud Gándhí získal svou doktrínu nenásilí? Podle Harrise právě z
džinismu.109
To, že se postava Ježíše Krista a Nového zákona obecně zdaleka netýká pouze Zlatého
pravidla a hledání lásky ke svým bližním, pak dokazuje řada dalších částí Nového zákona.
V Druhém listu Tesalonickým se například píše o tom, že „až se Ježíš vrátí na Zemi,
v plamenech ohně spolu se svými mocnými anděly vykoná trest na těch, kteří neznají Boha a
kteří odpírají poslušnost evangeliu či Bohu. Jejich trestem bude věčná záhuba, daleko od
Pána a slávy jeho moci,“ stojí v Bibli (Tesalonickým 1:6-9). Podobně z morálního hlediska
nesnášenlivé výroky najdeme také v Janovi, kde stojí, že „Kdo nezůstane ve mně, bude
vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí.“ (Jan 15:6). Harris
k tomu dodává, že pokud vezmeme „půlku Ježíše“, můžeme klidně ospravedlnit činy Svatého
Františka z Assisi či Martina Luthera Kinga. A pokud vezeme druhou půlku, můžeme stejně
snadno ospravedlnit činy inkvizice.110
Při posuzování morální hodnoty Bible je dle Harrise také dobré vzít v úvahu morální otázky,
které byly vyřešeny ke spokojenosti všech. Jednou z takových otázek je otázka otroctví: dnes
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se celý civilizovaný svět shodne na tom, že otroctví je špatné. 111 Jaké morální instrukce tedy
dává abrahámovský Bůh k této problematice? V Bibli se dočteme, že mít otroky je dobré a že
křesťané by otroky určitě měli mít, jak nás o tom velice výstižně spravuje kniha Leviticus:
„Otroky a otrokyně, které budeš mít doma, ať jsou z pronárodů okolo vás; z nich si budete
kupovat otroka a otrokyni. Také si je můžete koupit z dětí přistěhovalců, kteří u vás pobývají
jako hosté, a z čeledi těch, kteří jsou u vás, z dětí, které zplodí ve vaší zemi; ti budou vaším
vlastnictvím. Po sobě je odkážete svým synům, aby je zdědili jako své vlastnictví; trvale jim
budou sloužit.“ (Leviticus 25:44-46)
Bible jde však v otázce otroctví ještě dál, jelikož mužům povoluje prodávat své dcery jakožto
sexuální otrokyně (Exodus 21:7-11). Dokonce ani v Novém zákoně totiž nenajdeme místo,
které by se vůči otroctví vymezovalo. I Svatý Pavel v knize Efezským nabádá otroky, aby
poslouchali své pány: „Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a
z upřímného přesvědčení jako Krista.“ (Efezským 6:5). Podobné verše, nabádající otroky
k poslušnosti svým pánům, se pak vyskytují i v první knize Timoteovi (Timoteovi 6:1-4). „V
souvislosti s ukončením otroctví v USA, je zřejmé, že to nebyl tento typ morálního uvažování,
obsažený v Bibli, který napomohl ke zrušení otroctví v této zemi,“ uvádí Harris.112
Řada amerických křesťanů ale obhajuje tezi, že abolicionisté čerpali svou inspiraci právě
z Bible. Harris na tuto argumentaci odpovídá, že ano, že skutečně čerpali, ovšem ve stylu
toho, že si vybírali pouze ty pasáže, které se jim hodily a pasáže o otroctví zůstaly
„neviděny“. To, že někteří abolicionisté v USA čerpali svou inspiraci v Bibli, tedy podle
Harrise určitě neznamená, že přijmutí Bible jako slova Božího je nejlepší a nejpřímější cestou
k tomu uvědomit si, že unášení a následné zotročování nevinných mužů, žen a dětí je morálně
špatné. Nehledě na to, že člověk by pro řešení morálních úkolů neměl mít potřebu tyto
záležitosti konzultovat s nějakou knihou – Harris tvrdí, že zcela stačí uvědomění si toho, že
jiná osoba je člověkem stejně, jako já.113
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V souvislosti se spojením etiky, respektive morálky a křesťanství, se Harris zabývá taktéž
Desaterem a to především proto, že většina Američanů jej považuje za něco
nepostradatelného, a to jak z hlediska právního, tak morálního. Harris tuto problematiku
pojímá z širšího hlediska: zmiňuje, že americká Ústava neobsahuje absolutně žádnou zmínku
o Bohu a byla ve své době zamýšlena jako nenáboženský dokument. Přesto dnes mnoho
amerických křesťanů věří a myslí si, že Spojené státy vznikly na „žido-křesťanských
principech“, přičemž tato rétorika je velice hojně využívána i americkými politiky.114
Harris Desatero podrobuje analýze. Uvádí, že první čtyři přikázání nemají s morálkou
společného vůbec nic. Jde v nich totiž o to, aby člověk nepojal za svého Boha žádného jiného,
než Hospodina, o zakazování zobrazování Boha, nebrání jména Božího nadarmo či o zákaz
práce v rámci dne odpočinku. To se však nijak netýká morálky, ale pouze iracionálních
předpisů daného náboženství a nelze tak mluvit o tom, že by celé Desatero se všemi svými
příkazy představovalo nějaký významný etalon morálky.115 Co se týče přikázání, která říkají,
že člověk má ctít svého otce a matku, nemá zabíjet, provozovat cizoložství a vydávat křivé
svědectví vůči svému bližnímu, ta se sice zcela nezpochybnitelně morálky týkají, avšak je
otázkou, kolik lidí například někoho nezabilo, či ctilo svého otce a matku nikoliv proto, že to
sami vnitřně považovali za správné, nýbrž proto, že si to přečetli v Desateru. Navíc, jak Harris
dodává, prakticky veškerá tato „dobrá etika“ Desatera se týká záležitostí, které najdeme ve
většině civilizací lidské historie, tj. nejedná se o něco originálního, o myšlenky, které by
přišly až s křesťanstvím. Právě naopak, tyto morální příkazy křesťané pouze převzali. Harris
navíc vysvětluje, že pro to, aby se lidé chovali dobře ke svým rodičům a aby smýšleli
negativně o vrazích či zlodějích, existují biologické důvody. Je navíc vědeckým faktem, že
morální emoce, jako smysl pro fair play či opovrhování krutostmi, je něčím, co předchází
jakýkoliv svatý text a je to dokonce něčím, co předchází i samotnou humanitu, jak dokazují
studie prováděné na primátech.116 Harris v této souvislosti také připomíná, že například již
zmiňovaný džinismus a jeho oficiální představitelé překonali morálku Bible jednou jedinou
větou Mahávíry, džinistického patriarchy: „Neubližuj, nezneužívej, neutlačuj, nezotročuj,
neurážej, netrap, nemuč či nezabíjej jakoukoliv žijící bytost.“117 Křesťané naopak dle Harrise

Tamtéž, s. 19.
Tamtéž, s. 21.
116
Tamtéž, s. 21.
117
Tamtéž, s. 23.
114
115

51

zneužívali, utlačovali, zotročovali, mučili a zabíjeli ostatní ve jménu svého Boha po celá
staletí a to na bázi teologicky udržitelného výkladu Bible.118
Za jeden z nejvíce zhoubných efektů náboženství v souvislosti s morálkou Harris považuje
také to, že má sklon k oddělení morality od lidského (a zvířecího) utrpení. Náboženství totiž
lidem dovoluje myslet si, že jejich obavy jsou morální, zatímco ve skutečnosti nejsou. Proto
řada křesťanů investuje více „morální energie“ do oponování potratů či výzkumu kmenových
buněk, který může zachraňovat životy, než do daleko důležitějších morálních otázek. A
vysvětluje to také to, proč je možné v Africe kázat proti užívání kondomů, přestože zde na
AIDS119 ročně zahyne nespočet lidí.120 To je ostatně také otázkou toho, že křesťané věří, že
jejich náboženské záležitosti týkající se sexu mají cokoliv co do činění s morálkou. Z toho
pak vychází i to, že křesťané staví na piedestal svých morálních principů to, aby se Stvořitel
Universa necítil uražen tím, že je někde někdo nahý, a otázky spojené s morálkou, otázky
spojené s lidským a zvířecím utrpením, tak zůstávají poněkud stranou. Dle Harrise tato
prudérnost denně přispívá ke zvyšování míry lidského utrpení.121 Harris uvádí i zcela
konkrétní příklad toho, co má na mysli: jednou z v současnosti v USA nejvíce rozšířenou
pohlavní chorobou je lidský papilomavirus (HPV), který postihuje více než polovinu celé
americké populace. V době, kdy Harris psal Letter to a Christian Nation, již existovala
vakcína, která zajišťovala ženám stoprocentní imunitu vůči této nemoci. Konzervativní
křesťané v americké vládě však bránili spuštění očkovacího programu a to, dle jejich
vlastních slov, proto, že HPV považovali za překážku provozování předmanželského sexu.122
Podobně se můžeme vyjádřit i k problematice výzkumu kmenových buněk: pokud někdo věří,
že zájem blastocysty je větší, než zájem dítěte s poraněním míchy, má své morální smysly
zaslepené náboženskou metafyzikou.123
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Plynule nyní můžeme navázat na další oblast, které se Harris ve své kritice věnuje: „dělání
dobra pro Boha“. Podle Harrise je nezpochybnitelné, že mnoho lidí víry skutečně učinilo
heroické oběti, aby ulevili utrpení či trápení ostatních lidských bytostí. „Je však nutné věřit
čemukoliv založenému na nedostatečných důkazech pro to, abychom se takto šlechetně
chovali? Pokud soucit skutečně závisí na náboženském dogmatismu, jak vysvětlíme práci
sekulárních doktorů, pracujících v některých z nejvíce zpustošených oblastech světa?“, ptá se
Harris.124 Velké množství doktorů pracujících v těchto oblastech je totiž „poháněno“ čistě
přáním zmírnit utrpení tamních lidí a to bez jakýchkoliv myšlenek k Bohu. Je pravdou,
vysvětluje Harris, že křesťanští misionáři jsou sice jistě také motivováni cílem zmírnit utrpení
tamních obyvatel, avšak jejich snažení je zároveň zatíženo nebezpečnou a rozvratnou
mytologií. Tito misionáři totiž, především pak v zemích třetího světa, plýtvají časem i penězi
snahou o obrácení na víru místních obyvatel. Často jim v rámci těchto snah podávají nepřesné
informace o antikoncepci či sexuálně přenosných chorobách, čímž místním lidem naopak
škodí. Dle Harrise tak křesťanští misionáři v řadě ohledů šíří nevzdělanost a smrt. Naproti
tomu, dobrovolníci ze sekulárních organizací, jako třeba Doktoři bez hranic, neplýtvají časem
tím, že by nemocným Afričanům povídali o tom, jak byl Ježíš Kristus porozen pannou a
stejně tak lidem v sub-saharské Africe (kde na AIDS ročně zemře téměř čtyři miliony lidí)
neříkají, že užívání kondomů je hříchem. To, že křesťanští misionáři důvěřivým a pobožným
domorodcům říkají, že užívání kondomů je hřích, považuje Harris za doslova genocidální
chování. Harris také nastoluje následující etickou otázku: Je více morální pomáhat lidem čistě
s ohledem na jejich utrpení, nebo proto, že nás za to odmění Stvořitel Universa?125
Harris tuto problematiku rozvíjí tím, že pokud křesťané považují náboženství za jedinou
reálnou morální bázi, potom ateisté musí být automaticky méně morálními lidmi, než
křesťané, respektive musí být vyloženě amorální. „Jsou však? Lže, podvádí a krade 93 %
členů americké Národní akademie věd, která je z 93 % tvořena nevěřícími?“, ptá se Harris.126
Harris však jde ve své kritice ještě dál a říká, že i pokud by víra v Boha měla pozitivní efekt
na lidské chování, ještě by to neposkytovalo důvod k víře v Boha. Člověk v Boha může věřit
pouze tehdy, pokud si myslí, že Bůh skutečně existuje. Podle Harrise, i pokud by ateismus
vedl přímo k morálnímu chaosu, tak by to ještě neznamenalo, že křesťanská doktrína je
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správná a pravdivá. Správný a pravdivý totiž klidně může být islám. Nebo jakékoliv jiné
náboženství. Nebo všechna tato náboženství mohou sloužit jako pouhá placeba, domnívá se
Harris. Někdo by tedy náboženství mohl hodnotit jako falešné popisy vesmíru, avšak jinak
pro člověka užitečné doktríny. S tím ale Harris nesouhlasí a tvrdí, že jsou jak falešné, tak pro
člověka nebezpečné.127
S tím souvisí také to, že většina křesťanů se domnívá, že smrtelníci jako my nemohou
odmítnout morálku obsaženou v Bibli. Podle křesťanů například není možné říct, že Bůh
udělal špatně, když utopil většinu lidstva v povodni popisované v Genesis, protože pokud se
nám to zdá špatné, tak je tomu tak pouze proto, že celou věc vidíme z našeho omezeného,
lidského úhlu pohledu, zatímco Bůh celou věc viděl v celé své komplexnosti. Na druhou
stranu, ti samé křesťané se pak cítí jako pověření k tomu posuzovat, že Ježíš byl synem Boha
či že v Bibli nejsou obsaženy žádné lži. Podle Harrise tak křesťané užívají svých vlastních
morálních intuicí k autentizaci „moudrosti Bible“. Tito křesťané jsou přitom chvíli poté
schopni říct, že nemůžeme spoléhat na naše vlastní, lidské intuice, v tom, že budou správně
řídit náš svět – lepší je dle nich spoléhat se na příkazy obsažené v Bibli. Harris tak tvrdí, že
tito lidé užívají své vlastní morální intuice k tomu, aby rozhodli, že Bible je nejvhodnějším
garantem našich morálních intuic, což je fakticky argumentace v kruhu.128 Podle Harrise by
tak civilizovaní lidé měli odmítnout celou řadu morálních příkazů z Bible, kterou Harris
hodnotí jako „nejodpornější šílenství, které si lze představit“, přičemž sem řadí, kromě řady
příkladů, které jsem uvedl výše, například „morální příkaz“ z Deutronomia o tom, že pokud
muž při svatební noci odhalí, že jeho žena není panna, musí ji ukamenovat na prahu dveří
domu jejího otce (Deutronomium 22:13-21). Ovšem abychom morální příkazy jako je tento
odmítli, musíme nadřadit naše vlastní morální intuice nad ty, obsažené v Bibli.129
Volba, kterou musíme v této souvislosti učinit, je tak podle Harrise jasná: Buďto budeme vést
diskusi o morálce a lidském blahu na úrovni 21. století, diskusi, která v sobě bude zahrnovat
veškeré vědecké poznatky a filosofické argumenty, které lidstvo za posledních více než dva
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tisíce let nashromáždilo, nebo sami sebe omezíme na diskurz na úrovni 1. století, jak byl
zachován v Bibli.130
Harris ve své kritice plynule přechází k problematice dobrosti samotného křesťanského Boha.
Vezměme si následující příklad, kterým Harris vysvětluje to, co chce říct. Někde ve světě
nějaký muž unese malou holčičku. Brzy ji znásilní, bude ji mučit a poté ji zabije. Pokud se
něco takového neděje právě teď, stane se tak jistě během několika dalších hodin, či
maximálně dnů. Něco takového je dle Harrise možné vyčíst i z celosvětových statistik
týkajících se únosů. Stejné statistiky zároveň ukazují, že je velmi pravděpodobné, že rodiče
této holčičky budou hluboce věřící lidé, kteří věří ve všemocného a milujícího Boha, který na
lidi dává pozor. Je dobře, že tito rodiče v něco takového věří, tváří v tvář tomu, co se stalo, či
co za podobné věci se ve světě v obecné rovině děje? Harris odpovídá, že nikoliv.131
Odpovědí na tento stav je dle Harrise ateismus. Ateismus podle Harrise není filosofií a
dokonce není ani světonázorem. Ateismus je totiž podle Harrise „pouhým“ připuštěním si
zcela zřejmého. Harris jde dokonce tak daleko, že píše, že termín „ateismus“ je nesmyslný, a
to v tom významu, že by vlastně vůbec neměl existovat. Tuto myšlenkovou linii Harris
vysvětluje následovně: Nikdo nikdy neměl potřebu sebe sama označovat či identifikovat jako
ne-astrologa či ne-alchymistu. Nemáme slova a termíny, kterými bychom označovali
například lidi, kteří si myslí, že Elvis Presley je stále naživu, nebo pro ty, kteří si myslí, že
mimozemšťané budou cestovat napříč galaxiemi jen proto, aby poté otravovali farmáře, jejich
pole a dobytek. Ateismus tak dle Harrise fakticky není ničím více, než „hlukem“, vydávaným
racionálními lidmi tváří v tvář neopodstatněným náboženským přesvědčením a nárokům.
Ateistou je tak dle Harrise člověk, který si jednoduše myslí, že 260 milionů Američanů
(zhruba 87 % americké populace), kteří tvrdí, že „nikdy nepochybovali o existenci Boha“, by
mělo předložit evidenci pro toto své tvrzení. Harris se zde vrací ke svému příkladu s malou
holčičkou a uzavírá, že ateistou je člověk, který věří, že vražda jedné jediné malé holčičky – i
kdyby mělo jít o jeden takový čin za milion let – vrhá značný stín pochybností na ideu
milujícího a laskavého Boha.132
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Řadu dalších příkladů, které vrhají stín na vlastnosti „milující“ a „laskavý“, které jsou Bohu
přisuzovány, jsem uvedl již výše v této práci, podívejme se zde však na ještě jeden velice
přesvědčivý, který Harris zmiňuje. Selhávání Boha ve své roli „ochránce lidstva“ můžeme dle
Harrise vidět takřka všude, Harris zde však uvádí nedávný (z hlediska doby, kdy knihu psal)
příklad takového selhání v masivním měřítku: zničení města New Orleans hurikánem Katrina.
Při této katastrofě na americkém jihu, tedy v oblasti, která je obzvláště křesťansky pobožná,
bylo během této katastrofy zabito více než tisíc lidí, desítky tisíc přišlo o svůj majetek a
miliony byly vyhnány ze svých domovů. Vzhledem k pobožnosti na americkém jihu je vysoce
pravděpodobné, že i během doby, kdy hurikán Katrina pustošil New Orleans, se téměř každý,
kterého tento incident zasáhl, modlil k všemohoucímu, vševědoucímu, milujícímu a
laskavému Bohu. Kde ale takový Bůh byl, když Katrina ničila město a křesťané se modlili
k Bohu za záchranu svou a svého majetku, ptá se Harris. „Máte kuráž k tomu, připustit to, co
je zcela zřejmé?“, nastoluje Harris otázku na adresu (nejen) amerických křesťanů. Tito lidé se
modlili k imaginární bytosti a i přesto, že jejich modlitby v této krizové situaci nebyly
vyslyšeny a více než tisícovka dobrých lidí přišla zcela zbytečně o život a tisíce dalších byli
zraněni, důvěrou v existenci Boha mezi Američany to nijak neotřáslo. Stejně jako mnoho
podobných situací předtím, a stejně jako mnoho podobných situací potom. Harris v této
souvislosti upozorňuje na to, že to byla věda, kdo prostřednictvím meteorologických modelů a
kalkulací dokázal alespoň částečně dopředu oznámit, že se Katrina blíží. Nikoliv překvapivé
je pak zřejmě to, že v anketě, kterou na místě provedly noviny The Washington Post, 80 %
přeživších hurikán Katrina prohlásilo, že v průběhu katastrofy jim sílu dodávala jejich víra
v Boha, což dobře koresponduje s tím, co jsem psal výše v tomto odstavci.133 Harris se tak
ptá, jak velká by musela být katastrofa a neštěstí, aby otřáslo s celosvětovou pobožností.134
Harris připomíná, že něco takového „nezvládl“ ani holocaust, ani genocida ve Rwandě.
V rámci 20. století zemřelo na neštovice zhruba pět set milionů lidí, mnoho z nich bylo ještě
v kojeneckém věku, ani to však s vírou ve všemohoucího, milujícího a láskyplného Boha
neotřáslo.
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Lidé všech vír se však samozřejmě navzájem, mezi sebou, ubezpečují o tom, že Bůh není
odpovědný za lidské utrpení a neštěstí. Ale jak jinak tedy máme chápat tvrzení o tom, že Bůh
je všemohoucí a vševědoucí? Pokud Bůh existuje, píše Harris, buď nemůže udělat nic, aby
podobným katastrofám zabránil, nebo může, ale nečiní tak. Bůh je tedy dle Harrise buď
nemohoucí (se všemi dalšími implikacemi, které by něco takového pro křesťanství či jiná
náboženství znamenalo) nebo zlý.135 Další možností, kterou Harris navrhuje, je samozřejmě
ta, že biblický Bůh je pouhou fikcí, stejně jako jí byl Zeus a tisíce dalších bohů, které lidstvo
dříve vyznávalo a nyní již o jejich „existenci“ prakticky ani neví.136
2.4.4. Věrohodnost Bible
Posuneme-li se nyní v Harrisově kritice dále, uvidíme, že Harris Bibli analyzuje i z jiných
pozic, než z těch etických. Všímá si toho, že křesťané věří, že je rozumné tvrdit, že Bible je
slovem Boha. A to proto, že mnoho událostí zaznamenaných v Novém zákoně potvrzuje
proroctví ze Starého zákona. Dle Harrise je něco takového fakticky zcela nedokazatelné:
pisatelé Nového zákona mohli Písmo sepsat jednoduše tak, aby potvrzovalo to, co je napsáno
ve Starém zákoně. A podle Harrise, na základě textové evidence, je toto přesně to, co pisatelé
Nového zákona udělali.
Harris zmiňuje, že pisatelé knih Lukáš a Matouš deklarovali, že Marie byla považována za
pannu a to s odkazem na řecký překlad Isiáše 7:14. Hebrejský text Isiáše užívá slovo „almâ“.
Toto slovo však dle Harrise znamená jednoduše „mladá žena“, bez jakéhokoliv odkazu
k panenství. Podle Harrise je tak velice pravděpodobné, že řada křesťanských dogmat, jako
právě dogma o panenském početí Ježíše Krista, či záležitosti týkající se sexu, vznikla pouhým
špatným překladem z hebrejštiny. Navíc, v řadě dalších míst Bible není o „panenském početí“
ani zmínky. Marek a Jan se o zázraku v souvislosti s Ježíšovým narozením nijak nezmiňují,
Pavel o této události referuje tak, že „Ježíš byl porozen z Davidova semene a porozen ženou“,
bez jakýchkoliv referencí o tom, že by Marie byla pannou.137
Jedná se vlastně o podobné myšlenky, jaké psal David Hume ve svých Přirozených dějinách
náboženství. Tam, inspirován v tomto ohledu Epikúrem, na adresu Boha napsal: „Chtěl by zabránit
zlu a nedovede to snad? Pak jest malomocný. Či dovede a nechce? Pak jest zlovolný. Či dovede a
chce? Odkud tedy jest zlo?“ Viz. Hume, D. Přirozené dějiny náboženství. Přel. J. Škola. Praha: Jan
Laichter, 1900, s. 169.
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Panenské porození Ježíše však není zdaleka jedinou „chybou“ (ať už úmyslnou, či
neúmyslnou), které se zvěstovatelé evangelia dopustili. Například v Matoušovi 27:9-10 se
píše, že bylo splněno to, o čem se psalo v Jeremjášovi. Ve skutečnosti se však o této věci
psalo v Zacharjášovi 11:12-13. Evangelia také v řadě případů odporují sobě navzájem.
Například v Janovi se píše, že Ježíš byl ukřižován den před tím, než bylo snězeno velikonoční
jídlo. Dle Marka se tak však stalo až den poté. Toto jsou dle Harrise poměrně závažné
kontradikce,138 a tak se křesťanů ptá, jak mohou Bibli považovat za perfektní ve všech
ohledech, když obsahuje takovou řadu chyb a kontradikcí?139
Křesťané stejně tak tvrdí, že Bible předpovídá budoucí historické události. Pokud však Bibli
budeme pečlivě analyzovat, nenajdeme v ní jednu jedinou skutečně konkrétní předpověď
něčeho, co by se v budoucnosti naplnilo. Harris říká, že pokud by byla Bible produktem
vševědoucího, jak tvrdí křesťané, konkrétní předpovědi, které by došly svého naplnění, by
v ní byly.140 Stejně podivná Harrisovi přijde ta skutečnost, že je-li Bible inspirována
vševědoucím Bohem, jak je možné, že je plná návodů na to, jak si uchovat otroky či jak
správně obětovat zvířata při různých rituálech, avšak ani stránka o něčem důležitém, co by
přitom vševědoucí bytost nutně musela vědět, jako například informace o stáří Universa, o
léčbě rakoviny a dalších nemocí?141
2.4.5. Konflikt vědy a náboženství
Harris argumentuje proti náboženským přesvědčením z pozic vědce, proto se věnuje také
konfliktu vědy a náboženství. Harris cituje prohlášení americké Národní akademie věd, ve
kterém stojí, že věda a náboženství představují různé, leč stejně důležité způsoby k poznání
světa. Podle Národní akademie věd zkoumá věda přírodní svět, avšak nemůže říct nic o světě
supernaturálním, nadpřirozeném, což je oblast, které se věnuje náboženství. To, zdali Bůh
existuje, či nikoliv, je podle Národní akademie věd otázkou, vůči které je věda neutrální.142
Harris v rámci svého projektu Project Reason nalezl v Bibli celkem 439 kontradikcí. Více viz
Marlow. A. – Wells. S. Contradictions in the Bible. Project Reason [online]. 2009 [cit. 2014-12-02].
Dostupné z: <http://www.project-reason.org/bibleContra_big.pdf>.
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Harris toto prohlášení považuje za velice neupřímné: chápe sice, že Národní akademie věd si
nemůže dovolit příliš naštvat americkou religiózní veřejnost a to kvůli svému financování,
avšak dle Harrise je konflikt mezi vědou a náboženstvím zcela nevyhnutelný – úspěchy vědy
totiž často přicházejí za cenu zneplatnění náboženských dogmat a udržování či konzervování
náboženských dogmat se zase vždy odehrává na úkor vědeckých poznatků. Harris upozorňuje,
že náboženství, stejně jako věda, produkuje konkrétní tvrzení o světě, která se spolu dostávají
do rozporu. Avšak zatímco věda pro svá tvrzení poskytuje evidenci, náboženství nikoliv.143
Věda podle Harrise reprezentuje naši nejlepší snahu poznat pravdivé fakty o světě. Dle
Harrise ani není třeba rozlišovat mezi „soft vědou“ a „hard vědou“ – něco prostě buď věda je,
nebo není a nemusí se to samozřejmě týkat pouze přírodních věd. Vezmeme-li si historii, tak
například to, že Japonsko bombardovalo Pearl Harbor dne 7. prosince 1941, je historickým
faktem. V důsledku toho tento fakt formuje jistý pohled na svět, kompatibilní s vědeckou
racionalitou. Pokud by někdo tvrdil, že na Pearl Harbor zaútočili nikoliv Japonci, ale
Egypťané, měl by hodně co vysvětlovat a důkazy pro toto své tvrzení by nemohl předložit,
jelikož neexistují. S náboženskými tvrzeními o světě se to většinou má úplně stejně. Harris
zároveň dodává, že jádrem vědy není kontrolovaný experiment či matematické modelování,
ale intelektuální čestnost.144
Harris se v této souvislosti zabývá problematikou tzv. limba. Limbus je naukou o
všeobecném, upřímném a spásném Božím záměru a o absolutní potřebě křtu, která vedla ve
13. století ke vzniku nauky o limbu, jakožto o místě a mezistupni, ve kterém se budou
nacházet duše, které nedosáhly milosti vykoupení, ale zároveň se nedopustily žádného
osobního provinění. Jedním z hlavních teologických témat současnosti v souvislosti s limbem
je problematika malých dětí, které zemřely nepokřtěné.145 Harris upozorňuje na diskusi o
limbu uvnitř katolické církve z roku 2006. Tehdy se 30 elitních teologů z celého světa setkalo
ve Vatikánu, aby diskutovali právě problematiku toho, co se stane s dětmi, které zemřely před
tím, než mohly být pokřtěny. Již od středověku zastávala katolická církev ten názor, že děti
skutečně skončí v limbu, což, jak Harris dodává, je i názor, který zastával Tomáš Akvinský.
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Naproti tomu Augustin věřil, že tyto děti mají jednoduše smůlu a že nakonec stráví celou
věčnost v pekle. Existence limba však nemá oporu dokonce ani v Písmu. Přesto však byla
jeho existence doktrínou katolické církve po dlouhá staletí. Ještě v roce 1905 se papež Pius X.
vyjádřil k problematice následovně: „Děti, které zemřou bez pokřtění, jdou do limba, kde si
neužijí přítomnost Boha, ale ani netrpí.“ Harris si všímá, že toto nyní (v roce 2006) katolická
církev přehodnotila.146 O limbu se vedou v katolických kruzích diskuse neustále, přičemž
v poslední době jsou poháněny například tím, co se děje s „dětmi“, které se kvůli potratu ani
nenarodily.147 Harris vzhledem k problematice limba pokládá otázku spíše řečnického
charakteru, když se ptá, jestli vůbec můžeme vymyslet otázku více zoufalou, než právě tuto.
„Jak jakýkoliv vzdělaný člověk může tuto problematiku považovat za cokoliv jiného, než za
bláznivé, děsivé a nesvědomité plýtvání časem?“, ptá se Harris.148
Konflikt mezi vědou a náboženstvím je podle Harrise redukovatelný na jednoduchý fakt
lidského poznání: buď člověk má dobrý důvod věřit tomu, čemu věří, či nikoliv. Pokud by
existoval dobrý důvod věřit, že Ježíš byl porozen pannou, či že Muhammad letěl do nebe na
okřídleném koni, tato přesvědčení by nepochybně tvořila součást naší racionální deskripce
světa. Rozumné důvody pro tato tvrzení však neexistují, přesto však na těchto přesvědčeních
miliardy lidí na celé Zemi zakládají svá náboženství. Zakládat na pouhé víře rozhodnutí o
historických faktech či nefaktech, jakými je třeba zmrtvýchvstání Ježíše či Muhammadova
konverzace s archandělem Gabrielem, je podle Harrise směšné.149
Harris si všímá také toho, že velice silně něčemu věřit, a to bez jakékoliv evidence, je obecně
vnímáno jako známka hlouposti prakticky ve všech oblastech života, až na jedinou, a tou je
právě náboženství a víra v Boha. A nejen to – náboženství je i přes toto považováno za
naopak něco společensky prestižního, což v USA platí dvojnásob. Tato prestiž, spočívající ve
víře v neexistující pohádkové bytosti, však samozřejmě náleží jen vybraným náboženstvím, to
znamená, že na víru v Poseidóna se dnes již pochopitelně nevztahuje.150
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Jak jsem ukázal v předchozích pasážích, řada amerických křesťanů se hlásí ke kreacionismu.
Faktem však je, že veškerý komplexní život na Zemi se vyvinul z jednodušších forem před
miliardami roků. Dle Harrise, lidé, kteří popírají to, že se člověk vyvinul z předcházejících
druhů, tvrdí něco na stejné úrovni, jako když by někdo tvrdil, že Slunce není hvězdou.
„Představte si, jak byste se cítili, pokud by Vaše náboženství trvalo na tom, že Slunce není
hvězda. Představte si miliony křesťanů po celých Spojených státech, utrácející stovky milionů
dolarů ročně na boj proti astronomům a astrofyzikům a jejich tvrzení, že Slunce je hvězdou,“
vyzývá americké křesťany Harris. A dodává, že přesně taková je situace v USA v souvislosti
s evoluční teorií.151
Značná část křesťanů argumentuje právě tím, že „evoluce je jen teorií, ne faktem“. To je však
dle Harrise pouhou známkou nepochopení toho, jak se termín „teorie“ užívá ve vědeckém
diskursu. „Ve vědě musí být fakta vysvětlena referencemi na jiná fakta. Velké explanatorní
modely jsou pak teoriemi. Teorie vytváří predikce a jsou, v principu, testovatelné. Termín
„evoluční teorie“ tedy neznamená, že by evoluce nebyla faktem. Podobně totiž mluvíme třeba
i o gravitační teorii,“ vysvětluje Harris.152
To, co k této problematice víme, je následující: Víme, že vesmír je výrazně starší, než
naznačuje Bible. Víme, že všechny komplexní organismy žijící na zemi, včetně nás, prošly
evolucí z předcházejících organismů v průběhu miliard let. „Současný stav evidence pro tato
tvrzení je ohromující,“ píše Harris.153 Je také faktem, že rozmanitost života, kterou
pozorujeme kolem sebe, je expresí genetického kódu zapsaného v molekulách DNA, té DNA,
která podstupuje různé mutace, přičemž některé z těchto mutací zvyšují pravděpodobnost
přežití a rozmnožování u daného organismu v daném prostředí. Tento proces mutací, spolu
s přírodní selekcí, dovolil izolovaným populacím jednotlivců křížit se spolu, a v průběhu
značného množství času také formovat zcela nové druhy. Je zcela nezpochybnitelným faktem,
píše Harris, že se člověk vyvinul z ne-člověčích předků. Na základě genetických výzkumů
víme, že sdílíme společné předky s opicemi, a že tito naši předci zase sdílí společné předky
s netopýry a létajícími lemury. V žádném případě neexistuje jeden jediný důvod věřit tomu,
že jednotlivé druhy byly stvořeny tak, jak vypadají ve své aktuální podobě. Přesto Bible tvrdí,
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že Bůh stvořil veškerou faunu i floru tak, jak je známe nyní.154 A jak vyplývá z výzkumů
uvedených výše, zdaleka ne nezanedbatelná část křesťanů tomu skutečně věří. Dalším faktem
navíc je, že více než 99 % všech druhů, které se kdy vyskytovaly na Zemi, již vyhynulo, což
samo o sobě vyvrací jakoukoliv formu kreacionismu či inteligentního designu.155
A pokud se tedy nyní dostaneme ke kruciální otázce po tom, proč tedy vesmír vůbec existuje,
Harris zastává to stanovisko, že jakýkoliv intelektuálně čestný člověk odpoví, že neví, proč
vesmír vznikl. Vědci tuto svou nevědomost rádi připustí. Věřící však nikoliv.156
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3. Sam Harris a kritika kritiky náboženství
Harris v souvislosti s ochranou náboženství před kritikou jako hlavní problém vidí to, že
většina lidí si v současné době stále myslí, že náboženská víra je esenciální komponentou
lidského života. Dle Harrise momentálně existují dva mýty, které drží náboženskou víru
mimo rámec racionální kritiky a dle Harrise se zdá, že oba podporují náboženský
extremismus i náboženskou umírněnost stejnou měrou. Prvním z nich je, že většina lidí věří
tomu, že existují dobré věci, které lidé získávají prostřednictvím náboženské víry (např. silné
komunity, etické chování, spirituální zážitky atp.), které nemohou získat jinde, což je, ve
světle odstavců z předcházejících části práce, týkajících se problematiky spirituality, mylným
přesvědčením. Druhým mýtem je pak to, že mnozí lidé věří, že strašné věci, které se dějí ve
jménu náboženství, nejsou produktem náboženské víry a náboženství, ale produktem lidských
vlastností jako je chamtivost, nenávist, strach či závist, pro které jsou náboženské víry
nejlepším (či dokonce pouze jediným) lékem. Souhrnně vzato, tyto mýty podle Harrise
představují dokonalou imunitu vůči vzplanutí rozumné debaty o náboženství ve veřejném
prostoru.157
3.1. Možnost svobodné kritiky náboženství
Možnost svobodné kritiky náboženství vždy v lidské historii představovala obrovský problém,
který byl dán primárně tím faktem, že prakticky všechny lidské společnosti a civilizace byly
silně religiózní a náboženství hrálo důležitou, ne-li ústřední roli v daných společnostech či
civilizacích. Lze tak říct, že většina náboženství se v průběhu lidské historie s různými
civilizacemi přímo identifikovala. V současnosti, budeme-li hovořit o euro-americké
civilizaci, je možné říct, že žijeme ve zřejmě nejsekulárnější době v historii. Znamená to však
zároveň, že by svobodná možnost kritiky náboženských systémů byla možná a
neproblematická? Bohužel nikoliv – kritika náboženství představuje i v současném světě
značný problém.
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Podíváme-li se na islámský svět, najdeme skutečně jen málo zemí, ve kterých by ateismus /
kritika náboženství / rouhání se / odpadnutí od islámu nebylo tamními právními řády a
legislativou kriminalizováno. Ve velké části muslimského světa hrozí za tyto „zločiny“ pobyt
ve vězení, v řadě případů se jedná dokonce o akty, které jsou trestány trestem smrti.
Stavem diskriminace nevěřících ve světě se již několik let zabývá organizace International
Humanist and Ethical Union (IHEU), která každý rok vydává ročenku, ve které tento stav
shrnuje. V roce 2013 na Zemi existovalo 13 zemí, ve kterých za ateismus dle platného práva
hrozila smrt, a 39 zemí, které ve svých právních řádech kriminalizovaly ateismus, kritiku
náboženství, rouhání či odpadnutí od víry. Z těchto 39 zemí jich řada byla i z euroamerického civilizačního okruhu. Jednalo se například o Island, Dánsko, Nový Zéland, Maltu,
Polsko, Německo a Řecko. Ve všech těchto zemích za výše uvedené „zločiny“ dle platných
právních řádů hrozí dokonce i vězení.158 Kupříkladu na Maltě jsou lidé za „rouhání se na
veřejnosti“ či za „kritiku katolické církve“ skutečně i trestně stíháni. Například jen během
prvních třech měsíců roku 2009 bylo na Maltě zahájeno trestní řízení vůči 162 lidem za
rouhání se na veřejnosti.159 A jak ukazuje nově vydaná ročenka IHEU za rok 2014, za
poslední rok se situace ve světě v tomto ohledu ještě výrazně zhoršila. Stačí uvést například tu
skutečnost, že Saúdská Arábie v letošním roce zavedla nový balíček protiteroristických
zákonů, v rámci kterých je ateismus definován jako terorismus, respektive ztotožněn
s terorismem.160
Přes veškeré tyto faktické skutečnosti, které vypovídají o masivní a dlouhotrvající161
diskriminaci ateistů takřka všude ve světě, jsou právě ateisté obviňováni z netolerance a
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Malta [online]. 2009 [cit. 2014-12-14]. Dostupné z:
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distinct minority by „hate campaigns“ – report. International Humanist and Ethical Union [online].
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Kriminalizace ateismu ukotvená v legislativě a právních řádech daných zemí není žádnou
novinkou. V kontextu filosofie se můžeme vrátit až do antického Řecka, jelikož v antických Athénách
byl ateismus taktéž zákony považován za trestný čin. O důslednosti uplatňování protiateistického
zákona v antických Athénách svědčí příklad Anaxagory, který hlásal, že všechny přírodní jevy je
možné vysvětlit racionálně. Osudovým se mu stalo, že Slunce (v tehdejších Athénách bůh Helios)
považoval za rozžhavenou masu kamene, jež se oddělila od Země. Za tento názor byl vystaven tzv.
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nesnášenlivosti, když si dovolí různá náboženství kritizovat. Kritiku kritiků náboženství lze
velmi zhruba rozdělit do dvou kategorií. První kategorie argumentů vůči kritikům náboženství
spočívá v tom, že dle apologetů náboženství jsou nevěřící sami dogmatičtí a nemají tak právo
kritizovat náboženství za jeho dogmatičnost a za vše, co představuje důsledky této
dogmatičnosti. Druhá kategorie napadá samotnou kritiku náboženství jako něco
netolerantního, urážlivého, nesnášenlivého či xenofobního. Harris, jakožto čelní představitel
Nového ateismu a jeden z mediálně i na veřejnosti nejvíce známých soudobých kritiků
náboženství obecně, se tak pochopitelně sám stává hlavním terčem všech, kteří považují
kritiku náboženství za něco špatného a neslušného. I když se Harris věnuje kritice
náboženského dogmatismu obecně, zdaleka nejvíce je kritizován za svou kritiku islámu, za
kterou je označován termíny jako xenofob, „islamofob“ či dokonce rasista, což jsou politické
nálepky, jejichž aplikování na kritiky náboženství je něčím, s čím se v posledních letech
setkáváme čím dál častěji, což lze považovat za stav více než alarmující.
Závěrem kapitoly o Harrisovi tedy krátce rozeberu problematiku kritiky kritiků náboženství a
„islamofobie“. V následujících odstavcích se budu věnovat námitce o tom, že ateistické
popírání existence Boha je stejným iracionálním dogmatismem, za jaký ateisté označují
teistickou víru v Boha. Zde si dovolím přednést své vlastní argumenty. V případě druhého
typu argumentace užívanému vůči kritikům náboženství představím, v souvislosti s termínem
„islamofobie“, obhajobu samotného Harrise.

asébickému procesu, kde byl nařknut z bezbožnosti. Trestem mu bylo vykázání z Athén, více viz.
Hejna, D. Náboženství a společnost. Praha: Grada Publishing, 2010, s. 75. Příkladů přímo z antického
Řecka bychom však samozřejmě mohli uvést vícero. Podobně dopadl třeba i Prótagoras, vůči kterému
byl v Athénách zahájen proces kvůli jeho agnostickým výrokům o bozích. Po obžalobě z Athén odplul
na lodi, která však ztroskotala a Prótagoras zahynul, viz Graeser, A. Řecká filosofie klasického období.
Přel. M. Petříček. Praha: Oikoymenh, 2000, s. 23. Těmito příklady chci pouze dokumentovat to, že
ačkoliv by se tak intuitivně na první pohled nemuselo zdát, celkově vzato se v oblasti diskriminace
nevěřících ve světě od dob antiky příliš mnoho nezměnilo.
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3.2. O (ne)existenci Boha162
Ateistická (agnostická) kritika víry v Boha(y) je nejčastěji napadána argumentem, který tvrdí,
že ateistické popírání existence Boha je stejně tak iracionální, neopodstatněné a dogmatické,
jako „stoprocentní víra v existenci Boha“. Je sice pravdou, že existenci Boha nelze dokázat,
respektive momentálně nedisponujeme žádnými faktickými důkazy o jeho existenci, nicméně
stejně tak není možné dokázat ani opak, tedy neexistenci Boha: stejně jako nelze předložit
důkaz existence Boha, není možné předložit ani důkaz o jeho neexistenci, tvrdí často kritici
„dogmatického a netolerantního ateismu“. V následujících odstavcích bych rád ukázal, že
tento argument náboženských apologetů je chybný a že ve skutečnosti zcela míjí svůj cíl, až
se

obrací

proti

samotným

kritikům

kritiků

náboženství

Ještě před samotným protiargumentem považuji za důležité vymezit si termíny „víra“ a
„náboženská víra“. Náboženskou víru je možné definovat jako víru spočívající na víře
v existenci Boha. Taková víra je absolutní, iracionální a dogmatická. „Víra“ je však něčím
jiným, než „náboženská víra“. Věřit totiž nemusím pouze v Boha. Mohu například věřit tomu,
že když kamarádovi půjčím své peníze, tak mi je vrátí. Má víra zde není iracionální, ale
naopak racionální a opodstatněná: člověk, kterého nazývám kamarádem, totiž má určité
vlastnosti, se kterými jsem obeznámen, mám s ním určitou zkušenost a na základě toho všeho,
po určité analýze, věřím, že z předchozího lze odvodit i to, že suma jeho vlastností zahrnuje i
vlastnost „vracet vypůjčené peníze“. Podobným příkladem by mohla být víra v to, že zítra
vyjde Slunce. V tomto případě je má víra založena na pravděpodobnostním kritériu. Slunce
doposud každý den vyšlo a neexistuje žádný důvod myslet si, že zrovna zítra dojde k nějaké
fyzikální anomálii či kolapsu kosmu, který by Slunci ve vyjití zabránil. I zde je má víra
založena na racionálně opodstatnitelných důvodech. Je tedy možné konstatovat, že zatímco
náboženská víra je vírou iracionální, víra jako taková nemusí, ale může být vírou racionální.

V následujících odstavcích budu využívat či parafrázovat myšlenky z mého článku napsaného pro
web Občanského sdružení ateistů České republiky s názvem „Islám zatemňuje rozum aneb filipika
proti islámu a apologetika jeho kritiky“, viz Werner, J. Islám zatemňuje rozum aneb filipika proti
islámu a apologetika jeho kritiky. Občanské sdružení ateistů České republiky [online]. 2013 [cit. 201412-20]. Dostupné z: <http://www.osacr.cz/2014/02/03/islam-zatemnuje-rozum-aneb-filipika-protiislamu-a-apologetika-jeho-kritiky/>.
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Ateisté tvrdí, že v Boha nevěří, či že neexistuje. Zároveň však tvrdí (alespoň u Nových
ateistů, naturalistů, skeptiků atp. je možné toto tvrdit), že nevěří v žádná dogmata a absolutní
pravdy. Je tedy jejich pozice udržitelná? Není teze o neexistenci Boha tezí dogmatickou,
nepředstavuje tato teze absolutní pravdu o Universu (tedy tu, že stav Universa je takový, že
v něm neexistuje žádná entita splňující kritéria Boha)? Lze odpovědět, že tato ateistická
pozice je udržitelná a zároveň není dogmatická. Noví ateisté si totiž jsou vědomi filosofickologického pravidla o tom, že neexistenci ničeho není už z principu možné dokázat.
Jaké jsou implikace, které z předchozího vyplývají? Především je třeba si položit následující
otázky: implikuje nemožnost dokázání neexistence nějaké entity reálnost existence této
entity? Znamená například to, že nemůžu-li dokázat neexistenci Alláha, že Alláh existuje?
Příslušníci jednotlivých náboženských směrů většinou na druhou z uvedených otázek
odpovídají kladně. Pokud by totiž odpověděli záporně, de facto by existenci svého Boha
popřeli. I zde, v případě kladné odpovědi na druhou jmenovanou otázku, je však třeba
zhodnotit implikace. Muslimové odpovídají, že neexistence důkazu o neexistenci Alláha je
důkazem jeho existence. Pokud bychom však přijali platnost tohoto pravidla, vznikne
poněkud absurdní situace: muslimové totiž zase nemohou dokázat neexistenci kupříkladu
Poseidóna, Odina, Shivy, Létajícího Špagetového Monstra, Svaroga, Dia, Lokiho, Višnua,
Peruna, Pradžapaty, Héfaista, Serapise, Velese či Camaxtleho a přinejmenším tisíců dalších.
Tím však implikace kladné odpovědi na uvedenou otázku nekončí, protože nemožnost
dokázání neexistence čehokoliv se netýká pouze Bohů. Stejně tak není možné dokázat
neexistenci například jednorožců, bezhlavých rytířů, šmoulů či libovolných jiných
pohádkových a nadpřirozených postav. Fakticky tedy není možné dokázat neexistenci
nekonečně velkého množství entit.
To, že nelze dokázat neexistenci nekonečného množství různých nadpřirozených entit, je fakt.
V případě, že by faktem bylo i to, že náš vesmír je vesmírem konečným (což není jisté,
jelikož věda není dogmatická a vyvíjí se, tudíž jsou ve hře i možnosti nekonečného či
expandujícího vesmíru), měli bychom tu absurdní závěr: v konečném vesmíru, tedy ve
vesmíru s určitou konečnou rozlohou, potenciálně existuje nekonečné množství entit. Tento
důsledek je však spíše určitou „logickou hříčkou“ a pro celou věc není tak důležitý, jako
důsledek následující. Pokud tedy nemožnost dokázání neexistence nadpřirozené entity
implikuje její existenci, s čímž operují věřící, existuje nejen Alláh, ale i Poseidón, Pradžapata,
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Svarog, Shiva, Odin a spousta dalších bohů. Problémem však je, že například Alláh je
v islámské teologii všemohoucí (stejně jako řada jiných bohů v rámci jiných náboženství).
Avšak množina schopností Alláha se překrývá s množinou schopností Dia. A ta se zase
překrývá s tím, co má v gesci Shiva atp. Vezměme si následující konkrétní příklad:
Nemůžeme dokázat neexistenci Alláha, ale ani neexistenci Poseidóna. Musíme tedy uznat
existenci obou. Avšak Poseidón vládne mořím a vodnímu a živlu obecně. Znamená to tedy, že
Alláh je všemohoucí, avšak nad vodstvem kontrolu nemá? Pak není všemohoucí. Takto
bychom mohli pokračovat, až bychom došli k tomu, že Alláh nemá fakticky moc nad ničím.
A samozřejmě, celá věc by se dala uchopit i obráceně, až bychom došli k tomu, že Poseidón
vodstvu nevládne, jelikož vodstvo má pod kontrolou nějaký jiný Bůh. Ti, kteří ateistům
vyčítají popírání existence Boha jakožto dogmatismus, tak padají do jámy, kterou si sami
vykopali. Stačí si z desetitisíců bohů, které kdy lidstvo vyznávalo či vyznává, vzít
pouhopouhé dva, aby byl odhalen problém, spočívající v této argumentaci. Abychom přijali
existenci Alláha, musíme tvrdit, že Poseidón neexistuje. A tvrdit to musí nejen muslimové,
pro které je jasné, že existuje pouze Alláh, ale tvrdit to musí i ti, kteří ateisty kritizující
koncept islámského Boha kritizují jakožto „islamofoby“ a dogmatiky. Lidé, kteří vidí
v ateistickém popírání existence Boha dogmatismus, se tak musí sami stát dogmatiky
pokaždé, když budou chtít o nějakém Bohu říct, že nulová evidence o jeho neexistenci
implikuje jeho existenci. Pokud totiž zároveň přijmeme existenci byť jen dvou Bohů,
koncepce obou se vzájemně narušují a tím pádem bortí. Pokud připustíme současnou existenci
třeba dvou set bohů různých náboženství, dostaneme se do z hlediska daných bohů
kompetenčně prakticky neřešitelné situace. Abychom tedy mohli uznat existenci nějakého
Boha, musíme zároveň s tím existenci řady dalších Bohů – bez důkazů – popřít. Pointu celé
věci velice dobře vyjádřil Dawkins, když řekl, že „ateista je člověk, který se na Jehovu dívá
stejně, jako se každý slušný křesťan dívá na Thora, Baala nebo Zlaté tele. My všichni jsme
ateisté vůči většině bohů, ve které kdy lidstvo věřilo. Někteří z nás jen jdou o jednoho boha
dál.“163
To, že nemožnost dokázání neexistence nějaké entity implikuje její existenci, je tedy možné
označit za postoj zcela nesoudržný a neudržitelný. Za výše popsané situace by byl výrok
„Alláh je všemohoucí“ fakticky příkladem contradictio in adiecto. Vraťme se nyní přímo
k tomu, proč ateismus nepředstavuje dogmatické stanovisko. Je to dáno tím, že filosofický
163

Dawkins, R. Richard Dawkins o militantním ateismu, [13:14 – 13:35].
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ateismus, který si je vědom onoho pravidla o nemožnosti dokázání neexistence čehokoliv, je
fakticky agnosticismem. Dawkins to dobře vystihuje slovy, že on sám „je agnostický jen do té
míry, do jaké je agnostický, pokud jde o rusalky na zahradě“164 či že „striktně řečeno jsem
agnostikem, ve skutečnosti samozřejmě nikdy nemůžeme dokázat neexistenci ničeho. Ale jsem
ateistou v tom smyslu, že jsem mu nejblíže, jak jen to je možné. Jsem ateistou ve stejném
smyslu, jako jsem a-vílista, a-konvicista a podobně.“165
Termíny a-vílista a a-konvicista se dostáváme k velice důležité věci, která se týká toho, o čem
jsem psal na začátku této kapitoly, totiž diskriminace a ostrakizace ateistů. Termín „a-teista“,
označující lidi nevěřící v Boha, je zcela běžně a hojně užívaným termínem.166 Jsou však
například lidé, kteří nevěří v existenci draků, veřejně označování za a-drakisty? Říkají to o
sobě někde? Ptá se jich na to někdo při sčítání lidu? Podobně by se šlo zeptat, zdali jsou
veřejně jakožto a-šmoulisté označováni lidé, kteří nevěří v existenci šmoulů atp. Pokud
nevěříme v nespočetně mnoho různých nadpřirozených bytostí, nikdo nás nijak neoznačí.
Pokud ale nevěříme v jednu konkrétní pohádkovou bytost, totiž Boha, označováni jsme ihned
(opět by bylo možné se vrátit k příkladům až z antiky).167 Lze říct, že termín „ateista“168 byl
vynalezen náboženstvím, jakožto symbol náboženského útlaku vůči nevěřícím. Označení
člověka za nevěřícího je náboženskou invencí a dokladem náboženské nesnášenlivosti, která
nutně musí dřímat v jádru takřka všech náboženství.169
Filosofický ateismus je tedy de facto agnosticismem, jenž zohledňuje všechno to, co jsem
uvedl v předchozích odstavcích. Tento agnosticismus však není agnosticismem klasickým,
tedy huxleyovským agnosticismem. Prvním filosofickým agnostikem byl sice nejspíš
Prótagoras, nicméně do širšího povědomí se termín „agnosticismus“ dostal až s Thomasem

Dawkins, R. Boží blud, s. 72.
Dawkins, R. Al Jazeera: The Stream: New Atheism's most polarising figure?. YouTube [online].
2012 [cit. 2014-12-20]. Dostupné z: < http://youtu.be/EXjvgkBNVpQ>. [02:48 – 03:00].
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Dodejme, že americký filosof Michel Martin rozlišuje mezi negativním a pozitivním ateismem.
Zatímco pozitivní ateismus je definován jakožto přesvědčení, že neexistuje žádný Bůh či bohové,
negativní ateismus je pouze absencí víry v Boha, nikoliv tedy postoj přímo tvrdící, že Bůh neexistuje,
viz Martin, M. (ed.). The Cambridge Companion to Atheism. New York: Cambridge University Press,
2007, s. 1.
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Huxleym.170 Huxleyho agnosticismus však stoupenci Nového ateismu kritizují – Huxleyho
agnosticismus je totiž agnosticismem, který tvrdí, že existence či neexistence Boha je otázkou
přesně 50% pravděpodobnosti. Noví ateisté včetně Harrise toto napadají s tím, že
pravděpodobnost není neměnná a že se může měnit na základě našich znalostí. Například
potvrzená existence exoplanet podobných Zemi naznačuje, že by mohl existovat
extraterestriální život. Pravděpodobnost extraterestriálního života tak zcela určitě není přesně
50%. Podobně je to s agnosticismem v souvislosti s otázkou týkající se existence
nadpřirozených entit.
Při zachování takto popsaného ateisticko-agnostického stanoviska je však třeba mít na paměti,
že důležité je vždy to, o jakém Bohu zrovna hovoříme. Zatímco existenci nějakého
„obecného“ Boha samozřejmě na základě evidence popřít nemůžeme, u konkrétních Bohů je
to otázka zcela jiná. Například Stenger upozorňuje, že současná věda disponuje dostatečným
množstvím empirických poznatků k tomu, aby mohla takřka úplně vyloučit možnost existence
žido-křesťansko-islámského Boha. „Zatímco je zřejmé, že nemůžeme dokázat, že jakýkoliv
myslitelný Bůh neexistuje, nade vší pochybnost můžeme dokázat, že neexistuje Bůh, který by
hrál ve vesmíru jakkoliv významnou roli, jako třeba Abrahámovský Bůh. Takto definovaného
Boha bychom již dávno byli schopni ve vesmíru detekovat. Absence důkazů je důkazem této
absence, když důkazy, které by zde měly existovat, neexistují,“ uvádí Stenger.171 Tuto svou
tezi Stenger dobře rozebírá ve svém článku „Absence of Evidence Is Evidence of
Absence“.172
3.3. Kritika kritiky náboženství: problematika „islamofobie“
O „islamofobii“ lze říct, že se jedná o z definičního hlediska velice problematický koncept.173
Obecně vzato se však termín „islamofobie“ užívá vůči kritikům islámu, kteří islám považují
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určitým způsobem za principiálně xenofobní, netolerantní a nesnášenlivou ideologii, která je
neslučitelná se západním konceptem lidských práv. V očích „kritiků islamofobie“ je navíc
chování kritiků islámu často zaměňováno či slučováno právě s xenofobií či dokonce
s rasismem a nastává tak situace, kdy se kritika náboženství hodnotí jako kritika rasy. O tom,
že je koncept „islamofobie“ skutečně konceptem problematickým, svědčí i to, že vlastně ani
nezáleží na tom, z jakých pozic je kritika islámu vedena – stačí, že vedena je – aby byl daný
kritik označen za „islamofoba“ (což pak s sebou automaticky nese řadu negativních konotací
spojených s xenofobií a rasismem). Za „islamofoby“ je považováno doopravdy velice široké
spektrum osob či hnutí: od skutečně rasistických / neo-nacistických tzv. krajně pravicových
politických stran typu Dělnické strany sociální spravedlnosti či maďarského Jobbiku a
konzervativních sdružení hájících (většinou žido-křesťanské) evropské tradice, přes liberály
typu Dawkinse, Harrise, socialisty typu Thilo Sarrazina a libertariány jako je Bill Maher,
různá ateistická a humanistická hnutí, až po ex-muslimy, arabské kritiky islámu či
homosexuály a feministky. Je zřejmé, že zatímco u neo-nacistických organizací je kritika
islámu pouze záminkou pro skryté rasistické či etnické cíle, kritika islámu z řad liberálů,
libertariánů, humanistů, ex-muslimů, homosexuálů atp. je v rovině úplně jiné. Nálepka
„islamofob“ však celou problematiku zjednodušuje tím, že je užívána na celé spektrum kritiků
islámu, nehledě na jejich motivace, cíle, propracovanost argumentace atd.
3.3.1. „Islamofobie“ v českém prostředí
Ještě než se dostanu k Harrisovi, podniknu stručný exkurz do diskusí o termínu „islamofobie“
v rámci českého religionistického prostředí.
Uveďme si na začátek definici „islamofobie“, kterou poskytl blízkovýchodní expert z Fakulty
sociálních studií Masarykovy Univerzity, Marek Čejka, který napsal, že za „islamofobii“
považuje „předsudky, obavy, případně i nenávist k islámu a muslimům; v praxi může být
doprovázen projevy diskriminace, netolerance či rasismu.“174 Vidíme tak, že i vzdělaní lidé
v rámci akademické sféry se dopouští toho mimořádně nebezpečného precedentu, že zaměňují
kritiku náboženství s rasismem. Pokud se nad celou věcí krátce zamyslíme, dojdeme k závěru,

Čejka, M. Islamofobie, antisemitismus, antiarabismus – pokus o definici a jak spolu tyto tři pojmy
souvisejí. Blízkovýchodní stránky Marka Čejky [online]. 2010 [cit. 2014-12-20]. Dostupné z:
<http://blizky-vychod.blogspot.cz/2010/12/islamofobie-antisemitismus.html>.
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že označovat kritiku islámu za rasismus je jednoduše non-sens, a to z toho prostého důvodu,
že mezi vyznavači islámu jsou běloši, černoši, Hispánci, Asiati, Arabové, Peršané atp. a stejně
tak mezi kritiky islámu jsou běloši, černoši, Hispánci, Asiati, Arabové, Peršané atp. Kritika
islámu se v žádném případě netýká nějakého specifického etnika či rasy. Pouze některé
extremistické politické strany, ve své snaze o proti-imigrační rétoriku, ztotožňují Araby
s muslimy a vytvářejí tak jakousi apriorní rovnost Arab = muslim.175 To však samozřejmě
není pravda: řada dnešních nejvýznačnějších kritiků islámu se rekrutuje právě z řad Arabů či
černochů. A tito Arabové a černoši kritizují i bílé muslimy: pokud bychom tedy logiku těch,
co užívají pojem „islamofobové“ na kritiky islámu obrátili, mohli bychom říct, že rasisté jsou
oni sami – kritizují totiž černochy kritizující islám. Tím samozřejmě netvrdím, že by bylo
vhodné tuto argumentaci tímto způsobem obracet, nýbrž pouze poukazuji na logické chyby a
mezery, které tento typ argumentace inherentně obsahuje. Zajímavé však je, že když kritici
islámu obviňují islám z xenofobie, netolerance a nesnášenlivosti, jsou sami skrze nálepku
„islamofobie“ obviňováni z toho samého. Tedy kritizovat islám za jeho xenofobii, netoleranci
a nesnášenlivost – která v Koránu, hadísech a šaríi skutečně je – je xenofobní, netolerantní a
nesnášenlivé.
Přejdeme-li nyní k diskurzu v českém religionistickém prostředí, za dobře ilustrativní lze
považovat debatu, která se odehrála na stránkách českého religionistického časopisu Dingir.
V textu „Co to je islamofobie?“ se řešilo, zda by se v časopise měl výraz „islamofobie“ užívat
v uvozovkách. Pro argumentoval lékař a religionista Prokop Remeš, dle kterého se slovo
„islamofobie“ na první pohled tváří jako psychologický termín. Remeš upozorňuje, že podle
Mezinárodní klasifikace nemocí ICD 10 představují fobie úzkostné stavy vyvolané věcmi či
stavy, které běžně nejsou nebezpečné. „Islamofobie“ by tak měla být nemocí, která je
Typickým příkladem může být francouzská strana Front National (Národní Fronta, FN) a její
předsedkyně Marine Le Penová. Ta mnohokrát prohlásila, že jí nejde ani tak o problematiku islámu,
jako spíše o problematiku imigrace z arabských a afrických zemí směrem do Francie. „Nemyslím si,
že by byl islám ze své definice nekompatibilní s demokracií,“ prohlásila dokonce Le Penová, viz AFP.
Le Pen moots joint campaign with Wilders. The Local [online]. 2013 [cit. 2014-12-20]. Dostupné z:
<http://www.thelocal.fr/20130915/le-pen-moots-joint-campaign-with-wilders>. Tím se však zcela
odlišuje od kritiků islámu, kterým jde primárně o islám a kteří tvrdí, že islám není slučitelný
s demokracií. Takové kritiky najdeme i v řadách politiků, typicky Geert Wilders a jeho Partij voor de
Vrijheid (Strana pro Svobodu, PVV). Avšak přesto, že se kritika např. právě Le Penové a Wilderse
diametrálně odlišuje, bývají dáváni do jednoho pytle z toho prostého důvodu, že se oba nějakým
způsobem kriticky vyjadřují o islámu (a je jedno, že Le Penová v souvislosti s imigrací Arabů a
Wilders z hlediska islámu jakožto ideologie a doktríny). Za Wilderse se ostatně postavil i Harris, viz.
Harris, S. Losing Our Spines to Save Our Necks. The Huffington Post [online]. 2011 [cit. 2014-12-20].
Dostupné z: <http://www.huffingtonpost.com/sam-harris/losing-our-spines-to-save_b_100132.html>.
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charakterizována patologickým stavem nepřiměřené úzkosti z islámu. To Remeš dává do
souvislosti se švýcarským referendem o zákazu výstavby minaretů v tamních mešitách z roku
2010, kdy se 57 % Švýcarů vyjádřilo proti minaretům, a ptá se, jestli je tedy možné označit 57
% Švýcarů za patologicky úzkostné zabedněnce. Remeš dále dodává, že se tím vnucuje
otázka, kdo je vlastně nositelem psychopatologie a konstatuje, že by se termín „islamofobie“
v odborných textech neměl vyskytovat.176
V reakci vystoupil religionista Pavel Dušek, který mimo jiné napsal: „Že je strach z islámu
velmi rozšířený po celém západním světě, je obecně známé. Je otázka, zda xenofobie přestane
byt xenofobií, když se stane KVANTITATIVNÍ normou. Není už nadváha nadváhou, když ji
trpí každý druhy Evropan? Přestávají byt předsudky vůči Romům předsudky tím, že se staly
součástí českého koloritu? Do uvozovek bych adjektivum islamofobní nedával - signalizuje to
ironicky odstup ve smyslu pochybnosti o existenci takového jevu. A to už bychom mohli dávat
do uvozovek i antisemitismus,“ vysvětluje své stanovisko Dušek.177 V závěru svého textu také
vyzval Remeše k tomu, aby navrhl náhradu za sousloví „islamofobie“.
Remeš se však v reakci vyjádřil tak, že ho Dušek nepřesvědčil o tom, že by užívání slova
„islamofobie“ či i jen „xenofobie“ nebyly nepředsudečným nálepkováním. „Smysl těchto
termínů je podle mě naprosto jasný - poněkud urážející označení lidí, kteří nejsou natolik
"multi-kulti" jako nálepkovač sám. Termín "islamofobie" není - pokud vím - NIKDE definován
a Mezinárodní seznam nemocí ICD 10 tento termín nezná (byť fobie jako takové jsou přesně
definovatelné psychopatologické termíny). Když budeme podle mého soudu takto žonglovat s
nekorektními termíny, pak i uživatel slova "islamofobie" může být označen za xenofoba,
protože se předsudečně bojí těch, kdo se bojí islámu, a všechno se začne totálně zamotávat v
blábolech. Podle mě by všechna tato slova měla být z odborné sociologické i religionistické
literatury vypuštěna,“ argumentoval Remeš.178 Jako adekvátní termíny, které by měly
nahradit

sousloví

„islamofobie“,

pak

Remeš

navrhl

„islamoskepticismus“

„islamokritičnost“.

Štampach, I. O. Co to je islamofobie? Dingir [online]. 2010 [cit. 2014-12-21]. Dostupné z:
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Reakcí bylo, že byl z xenofobie a „islamofobie“ obviněn sám Remeš. Religionista Vít
Machálek totiž Remešovu argumentaci odmítl s tím, že „její autor se sám se svými
xenofobními postoji vůči islámu a muslimům nijak netají.“179 Podnětné postřehy do diskuse
přinesl také religionista Miloš Mrázek v textu „Islamofobie ve vědeckém diskurzu“, kde si
správně všímá problému „ideologizace společenských věd“. Zatímco obhájci užívání termínu
„islamofobie“, jako již zmiňovaný Dušek či další religionista, Bronislav Ostřanský,
argumentují tím, že termín je již zažitý a že jej užívají někteří sociální vědci, Mrázek uvádí, že
důvod, proč tato argumentace sama o sobě nestačí, spočívá právě v tom, že sociální vědy
nejsou imunní vůči vlivu ideologií a cituje žijícího klasika sociologie, P. L. Bergera, který
považuje současnou ideologizaci tohoto oboru za jeden z jeho největších současných
problémů. Mrázek poté přesně vystihuje jeden z hlavních problémů spojených s užíváním
termínu „islamofobie“, totiž ten, že „termín může získat sílu toho, kdo je takto označen, (bez
ohledu na to, zda je jeho kritika racionální či nikoliv) ostrakizovat, vyloučit ze společnosti
normálních, zdravě myslících a jednajících lidí. Navíc se dnes označování ideových oponentů
za "foby" stalo téměř módou, a navzájem se tak označují stoupenci opačných názorů. Tím se
ovšem termín stává součástí skutečnosti, jež má být vědecky popisována a vysvětlována,
nikoliv kritizována či obhajována.“180
V závěru svého textu si pak Mrázek všímá té skutečnosti, o které jsem hovořil v úvodu této
subkapitoly: „Potíž je totiž také v tom, že termín tak, jak se s ním zachází, umožňuje zahrnout
různé postoje (racionální kritiku i iracionální předsudky, akademické rozpravy i fanatismem a
nenávistí motivované násilné činy). Vědec, který bude zkoumat to, co se ve skutečnosti nazývá
islamofobií (aniž by toto užívání obhajoval či zavrhoval), se problému nevyhne tím, že toto
slovo nahradí nějakým jiným, ale naopak na základě analýzy rozliší různé projevy
nevstřícnosti, nepřátelství či násilí vůči muslimům.“181
Debata na stránkách Dingiru však žádný reálný vliv na užívání termínu „islamofobie“ v rámci
České republiky neměla. Naopak lze konstatovat, že nálepka „islamofobie“ se stala takřka
neoddělitelnou součástí celospolečenského diskurzu, o čemž svědčí například i to, že se
sousloví „islamofobie“ objevilo i ve čtvrtletní zprávě o extremismu odboru bezpečností
Mrázek, M. Islamofobie ve vědeckém diskurzu. Dingir [online] 2010 [cit. 2014-12-21]. Dostupné
z: <http://www.dingir.cz/index.php?co=cislo/10/4/islamofobie_ve_vedeckem_diskurzu>.
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politiky při Ministerstvu vnitra.182 V roce 2013 pak dokonce Ústav mezinárodních vztahů
v Praze, jehož zřizovatelem je Ministerstvo zahraničních věcí, pořádal konferenci s názvem
„Islamofobie v České republice a Evropě“.183 Absurdní na celé věci bylo, že tuto akci o
„islamofobii“, pořádanou Ministerstvem zahraničních věcí, oficiálně sponzorovala ambasáda
Kuvajtu na území České republiky. Kuvajt je však zemí, která sama velice hrubě porušuje
základní lidská práva a její legislativu lze označit za ateofobní: v Kuvajtu je totiž trestným
činem jak rouhání, tak odpadnutí od islámu. O tom, že se tyto zákony v Kuajtu, který „bojuje
proti islamofobii“, skutečně uplatňují, svědčí např. případ Abdula Azize Mohameda El Baze,
egyptského ateisty a sekularisty, který byl v době pořádání pražské konference v Kuvajtu
vězněn za „rouhání a šíření ateistických myšlenek“.184 Je tak skutečně poměrně zajímavé, že
Ministerstvo zahraničních věcí pořádalo konferenci o diskriminaci muslimů v České
republice, která je sponzorována zemí, ve které je veřejné přihlášení se k ateismu či kritika
náboženství trestným činem, sankcionovaným pobytem ve vězení.185
3.3.2. Ex-muslimové o „islamofobii“ a kritice islámu
Vzhledem k tomu, že Harrisovi a řadě dalších představitelů Nového ateismu z akademické a
vědecké sféry a jejich názorům jsem se věnoval na řadě míst této práce, představím zde nyní
názory na termín „islamofobie“ z řad rodilých Arabů, kteří odpadli od islámu. Na jejich
chápání toho, co to je „islamofobie“, lze totiž dobře demonstrovat něco, co já osobně považuji
za jeden z největších argumentačních faulů v celém diskurzu o „islamofobii“ – totiž
ztotožňování kritiky islámu s kritikou Arabů.
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Prvně se však podívejme na názor Chimaou Youssefové, sunnitské muslimky ze Sýrie, která
v České republice žije již přes 10 let. Ta v rozhovoru o „islamofobii“ s Janem Kužvartem,
analytikem Asociace pro mezinárodní otázky, uvedla, že „islamofobie pro mne znamená, že
když nemuslim vidí nějaké muslimské symboly, tak z toho má strach a neví proč. Ať už jde o
oblečení, vousy, šátek... Stačí, když slyší, odkud daný člověk pochází, nebo když řekne, že je
muslim, ač jinak vypadá evropsky. Slovo Arab nebo muslim je spojené s terorem, agresivitou
nebo například útlakem žen ve společnosti a dalšími stereotypy.“186 Youssefová zde tedy
zcela jasně apriorně identifikuje každého Araba s islámem, čímž se ona sama dopouští
utužování společenského předsudku o tom, že všichni Arabové jsou muslimové, což
samozřejmě není pravda. Nejen, že je mezi etnickými Araby řada křesťanů, ale také
nezanedbatelné množství ateistů a agnostiků, které se navíc za poslední roky zvyšuje.
Toto pojetí „islamofobie“ nyní budu konfrontovat s názorem Imada Iddine Habiba187,
marockého černošského ex-muslima a zakladatele Council of Ex-Muslims of Morocco (první
ex-muslimské organizace na světě, která byla založena na území muslimského státu). Dle
Habiba se „muslimové snaží čelit jakékoliv kritice islámu, šariíi, Koránu, či čehokoliv, co se
děje v rámci islámského světa, přičemž tuto kritiku nazývají „islamofobií“. Habib také
upozorňuje na to, že Organizace islámské spolupráce (Organisation of Islamic Cooperation,
OIC), druhá největší mezinárodní organizace s 57 členskými státy a celkovou populací více
než 1,4 miliardy obyvatel, popisuje „islamofobii“ jako nejhorší možnou formu terorismu. „Já,
jako ex-muslim, jako Arab, jsem islamofobní. A to v tom smyslu, že jsem znepokojen voláním
po aplikování práva šaría jak uvnitř, tak vně islámského světa. Obávám se krutosti islámského
učení a jeho hrozby pro lidskou civilizaci jako takovou. Jsem znepokojen rostoucím voláním
po zavedení kamenování, bičování atp. do právních řádů jednotlivých zemí. Jsem znepokojen
vynucováním mužské i ženské obřízky, rituálních poprav zvířat (pro halal maso, pozn. autor),
vražd ze cti a celkově doktríny džihádu tak, jak je popisována v Koránu a hadísech. Jsem
znepokojen tím, jak muslimské země schvalují a souhlasí s diskriminací založenou na pohlaví,
sexuální orientací a rase. Jsem znepokojen také politickou korektností, kulturním
relativismem a všemi formami islámu a islámské apologetiky. A v neposlední řadě jsem
znepokojen také všemi represemi vůči lidským právům jako takovým, kterých se muslimské
Kužvart, J. Islamofobie není názor, je to jenom strach. Společenská revue Přítomnost [online]. 2013
[cit. 2014-12-22]. Dostupné z: <http://www.pritomnost.cz/cz/spolecnost/205-islamofobie-neni-nazorje-to-jenom-strach>.
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země dopouštějí. Islámské země dnes představují živnou půdu pro šíření násilí a terorismu
kdekoliv na světě.“
Další pohled na termín „islamofobie“ nabízí Waleed Al-Husseini, rodilý Palestinec, který
v Palestině strávil 10 měsíců ve vězení za to, že psal na svém blogu ateistické články.188 AlHusseini poté emigroval do Francie, kde založil Conseil des Ex-Musulmans de France, tedy
francouzské ex-muslimské hnutí. Jeho postoj k „islamofobii“ je následující:189 „Pro mě nic
jako islamofobie neexistuje. Existuje pouze rasismus. Muslimové však užívají tohoto termínu
k omezování svobody slova a k zastavení kritiky islámu. Co však skutečně existuje, je
muslimská fobie z nemuslimů, respektive ateofobie. I v umírněných muslimských zemích se
Vám může stát to, že jako ateista budete zadržen a na určitý čas uvězněn, pokud budete o
svém ateismu veřejně mluvit a nebudete ho skrývat.“
Rodilý Iráčan, Faisal Saeed Al-Mutar, zakladatel organizace Global Secular Humanist
Movement, pak ve svém textu vyzývá k zastavení označování kritiky islámu za „islamofobii“.
„Podle mého názoru, užívání tohoto termínu, včetně jeho odvozenin „islamofob“ a
„islamofobní“, je nejen nesprávné, jako v případě disidentů typu Geerta Wilderse či Ayaan
Hirsi Ali, ale zároveň i zavrženíhodné,“190 píše Al-Mutar ve svém textu. V rozhovoru AlMutara s Pákistáncem Ali A. Rizvim pak druhý jmenovaný upozorňuje, že ztotožňování
„islamofobie“ a rasismu je chybné. „V momentě, kdy lidé nejsou schopni reagovat na Vaše
argumenty týkající se islámu, označí Vás za „islamofoba“,“ píše Rizvi.191 Situace už se dle
Rizviho dostala tak daleko, že je dnes možné hovořit o fobii z označení „islamofob“.192
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Je tedy zřejmé, že snaha o spojování kritiky islámu s rasismem je vlastní pouze těm Arabům,
kteří jsou sami muslimy. Naopak Arabové, kteří muslimy nejsou, sami upozorňují na to, že
rasismus a kritika islámu jsou dvě zcela odlišné věci, s tím, že termín „islamofobie“ je de
facto nesmyslným konceptem.
3.3.3. Sam Harris a „islamofobie“
Vraťme se nyní zpátky k Harrisovi a podívejme se, prostřednictvím jeho slov, na typický
příklad toho, co je považováno za „islamofobní“. Jako vzor nám poslouží následující ukázka
z knihy The End of Faith:
"Jsme ve válce s islámem. Tento fakt nemusí sloužit našim bezprostředním zahraničněpolitickým zájmům našich politických leadrů, ale je tomu jednoznačně tak. Není tomu tak, že
jsme ve válce s jinak mírumilovným náboženstvím, které bylo „uneseno“ hrstkou extremistů.
Jsme ve válce s konkrétně tou vizí života, která je předepsána všem muslimům v Koránu a
dále rozpracována v hadísech, které líčí výroky a činy Proroka."193
Harris ve své knize a textech tuto kritiku dále rozvíjí, avšak zde citovaný odstavec představuje
důležitou, zřejmě nejdůležitější komponentu Harrisovy kritiky islámu, totiž tezi o tom, že
islám je špatný již ve své podstatě (kterou představuje Korán a hadísy), za což byl Harris
mnohokrát označen za „islamofoba“.194
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Pokud je někdo muslimem, což podle Harrise znamená, že považuje islám za jedinou
schůdnou cestu k Bohu a že Korán ji perfektně formuluje, bude cítit opovržení po každého
muže či ženu, kteří by pochybovali o pravdivosti jeho přesvědčení. Bude také cítit, že „věčné
štěstí“ jeho dětí se ocitá v nebezpečí pouhou přítomností těchto nevěřících ve světě. A to je
také dle Harrise důvodem toho, proč ekonomická vyspělost a vzdělanost představují
nedostatečný lék na příčiny nábožensky motivovaného násilí. Ostatně, velké množství z těch,
kteří se dopouštějí násilí ve jménu náboženské víry, jsou lidé vzdělaní a disponují
akademickým titulem, připomíná Harris.195
Když se redaktorka deníku The Atlantic, Tanya Basu, ptala Harrise na to, co si on sám myslí o
slovu „islamofobie“, odkázal ji na tweet na sociální síti Twitter, ve kterém stálo „Islamofobie.
Slovo vytvořené fašisty a užívané zbabělci, k manipulování hlupáků.“ „Nemyslím si, že by ten
tweet byl příliš přehnaný,“ uvedl Harris svůj názor na termín „islamofobie“.196
Harris svou obhajobu a své námitky vůči tomu, že je označován za „islamofoba“, zřejmě
nejuceleněji shrnul v textu „Response to Controversy – My views on Islam“. Harrisovu
obhajobu jeho kritiky islámu si tedy nyní v závěru této práce představíme.
Harris uvádí, že „má kritika náboženských systémů se zaměřuje na to, co považuji za špatné
myšlenky, vyznávané ze špatných důvodů a vedoucích ke špatnému chování. Nicméně proto,
že jsem znepokojený logickými a behaviorálními konsekvencemi různých specifických
náboženství, nezacházím se všemi náboženstvími stejně. Ne všechny náboženské doktríny jsou
mylné stejným způsobem, ať už intelektuálně či eticky, a bylo by nečestné i nebezpečné
předstírat opak.“197 Harris zde tak vyjadřuje ten názor, že ke každému náboženství by se při
jeho kritice mělo přistupovat zvlášť, jelikož různá náboženství se vzájemně odlišují a na
každé je nutné aplikovat jiný typ kritiky. To Harris vysvětluje na příkladu džinismu. Uvádí, že
například dogmatická víra v duchovní i etickou nutnost absolutního nenásilí leží v samém
jádru džinismu, zatímco stejně tak dogmatický závazek, spočívající v používání násilí při
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obraně své víry, jak zevnitř tak z vnějšku, leží v samém jádru doktríny islámu. Tyto dvě víry,
přestože jsou vyznávány na základě identických důvodů (náboženská víra), podle Harrise
nemohou být více rozdílné. A tyto rozdíly pak dle Harrise mají reálné konsekvence v reálném
světě.198
Jinakost všech náboženství a rozličná míra jejich nebezpečnosti jsou přesně těmi důvody, proč
se vůči některým náboženstvím příliš vymezovat nemusíme, a to přesto, že jsou stejně
dogmatická jako ta, vůči kterým se vymezujeme. Dogmatický systém džinismu, se svým
ústředním principem absolutního nenásilí, je tedy opakem dogmatického systému islámu,
který je naopak založen na nesnášenlivosti, netoleranci a touze po absolutní moci skrze
ustavení celosvětového chalifátu.
Harris svou tezi dále rozvíjí: „Již mnohokrát jsem řekl, že mormonismus je objektivně méně
důvěryhodný než křesťanství, protože mormoni věří v takřka všechny nevěrohodné věci jako
křesťané, ale navíc k tomu přidávají spoustu dalších nevěrohodných záležitostí.“199 Příkladem
záležitosti, která z mormonismu dělá více nedůvěryhodné náboženství než křesťanství, je
například to, že je dle Harrise matematickou pravdou, že ať už je pravděpodobnost druhého
příchodu Krista na Zemi jakákoliv, je daleko méně pravděpodobné, že se tak případně stane
v Jackson County v Missouri, než kdekoliv jinde. Harris pak ve svém textu deklaruje, že
ateisté, sekularisté a humanisté neudělají světu žádnou službu, pokud budou trvat na tom, že
by všechna náboženství měla být kritizována na základě přesně stejných podmínek a ve stejné
míře. Dle Harrise by tomu mělo být právě naopak: některá náboženství prakticky nebezpečná
nejsou (jako třeba džinismus), zatímco jiná, na základě svých vlastních principů a základů,
jsou nebezpečná mimořádně, přičemž na pomyslném piedestalu zde stojí právě islám.200
Klasická protiargumentace na teze o nebezpečnosti samotné podstaty a principů islámu
spočívá v tom, že islám není monolitem, ale že se jedná o velice různorodé a rozmanité
náboženství, které v sobě zahrnuje řadu různých proudů, škol atp. Je však potřeba si
uvědomit, že zhruba 85 % vyznavačů islámu tvoří sunnitští muslimové a velkou část zbytku
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pak tvoří šiítští muslimové. Oba tyto hlavní proudy islámu však považují džihád mečem 201 za
integrální součást islámu.
Je třeba také zdůraznit, že zřejmě jediným proudem v rámci islámu, který se zřekl džihádu
mečem a odmítl násilné verše z Koránu, je Ahmadíja. Vyznavačů tohoto proudu, vzniklého
v 19. století v Pákistánu, je však pouze zhruba 10 milionů (z cca 1,6 miliardy všech muslimů).
Zásadní je zde přitom ta skutečnost, že jak sunnitský, tak šiítský islám považuje Ahmadíju za
heretický proud, který je ne-islámský. Vyznavači Ahmadíji jsou navíc již od svého vzniku
vystaveni násilí, perzekucím a pronásledování přímo v muslimských zemích, ve kterých žijí, a
to z řad převládajících sunnitských či šiítských muslimů.202 Sunnitský i šiítský islám však
„Islámské pojetí světa, které ostatně nenechalo bez povšimnutí zkušenosti nositelů předcházejících
monoteistických koncepcí – židů a křesťanů – se k užití násilí v dějinách člověka (a tedy v dějinách
pokusů o uplatnění Boží zvěsti) staví bez morálního pohoršení, jako k něčemu, co tu bylo, co není
Bohu cizí a co je nezbytné k tomu, aby závěrečná Boží zvěst, prosazovaná ústy a skutky proroka
Muhammada, měla naději tváří v tvář úkladům nepřátel,“ píše český arabista Miloš Mendel ve své
knize Džihád: Islámské koncepce šíření víry, viz Mendel, M. Džihád: Islámské koncepce šíření víry.
Brno: Atlantis, 2010, s. 23.
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muslimové představují zcela jiný typ muslimů, než tzv. umírnění muslimové, o kterých jsem se
zmiňoval na mnoha místech této práce. Sami reformní muslimové kritizují umírněné muslimy a to
prakticky z těch stejných pozic, z jakých Harris kritizuje umírněné věřící. Mezi nejvýznamnější
současné představitele reformních muslimů patří Angličan Maajid Nawaz a především Pákistánec
Tarek Fatah, trvale žijící v Kanadě. Fatah je zakladatelem organizace Muslim Canadian Congress
(obecně lze říct, že v Kanadě je výskyt reformních muslimů zřejmě největší ze všech zemí) a horlivě
podporuje např. práva homosexuálů, odluku státu od církve (náboženství), velmi tvrdě vystupuje proti
právu šaría či právě zmiňované doktríně džihádu mečem. Za tyto své názory je Fatah vystaven těžké
kritice a výhrůžkám ze strany umírněných i radikálních muslimů. Fatah, podobně jako Ahmadíja, volá
po revizi islámu. Vzhledem k tomu, že proud reformních muslimů je velice málo známý a většina lidí
prakticky ani neví, že existuje, uvedu zde pro možnost vytvoření si lepšího obrázku některé Fatahovy
názory (které Fatah prezentuje především jako autor článků na Huffington Postu a deníku The Toronto
Sun). Podle Fataha by například měli být dle platné legislativy obviňováni všichni imámové a
muslimští klerici, kteří se schovávají za „náboženská práva“, zatímco ve svých kázáních démonizují
lidi jiných náboženství či bezvěrce. Mešity by dle něj také měly být monitorovány kvůli nenávistným
projevům spojeným se slovem „kuffar“, označující nevíru či nevěřící (dle kontextu), které dle Fataha
bývá imámy užíváno jako zástupné slovo pro označování hinduistů, křesťanů či židů, viz Fatah, T. The
myth of 'de-radicalization' of Islamic radicals. The Toronto Sun [online]. 2014 [cit. 2014-12-22].
Dostupné z: <http://www.torontosun.com/2014/11/25/the-myth-of-de-radicalization-of-islamicradicals>. Další signifikantní událostí byl také Fatahův výlet do Norkska, kde letos navštívil
muslimskou demonstraci proti ISIS. Umírněné muslimů protestujících proti ISIS se Fatah ptal, jestli
odmítají doktrínu džihádu mečem, či zda odmítají šaríu jako zdroj veřejného práva. Všichni umírnění
muslimové, účastnící se demonstrace, kterých se Fatah zeptal, odpověděli negativně: nechtěli
odmítnout doktrínu džihádu mečem a šaríu považují za zdroj veřejného práva (což obé reformní
muslimové odmítají.), viz Fatah, T. Norway’s Muslims rally against ISIS. The Toronto Sun [online].
2014 [cit. 2014-12-22]. Dostupné z: <http://www.torontosun.com/2014/08/27/norways-muslims-rallyagainst-isis>. V řadě svých textů také upozorňuje na pokrytectví muslimů či apologetů islámu, kteří
užívají klasickou formuli „to není islámské“. Jde například o problematiku zotročování křesťanů, která
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(mimo jiné) doktrínu džihádu mečem považuje za svoji integrální součást, stejně jako právo
šaría a ostatně celý Korán. Na základě toho je logicky zcela zřejmé, že pokud se někdo hlásí
k určité sadě principů a hodnot, můžeme o této sadě principů a hodnot vynášet generalizující
teze.203
Stejně jako můžeme vynášet generalizující teze o konzervatismu nebo o italské kuchyni,
můžeme je vynášet i o islámu. „Islám není rasa, etnicita či národnost. Je to sada idejí. A
vyvstala v souvislosti s nigerijskou islámskou organizací Boko Haram. Fatah ve svém článku uvádí, že
řada novinářů či umírněných muslimů říká, že něco takového je ne-islámského či dokonce proti
islámu, avšak nikdo z nich si nedá tu práci, aby uvedl, že zotročování křesťanů (či nevěřících) ve
skutečnosti má oporu v právu šaría a bylo toho hojně využíváno prakticky během celé doby existence
islámu, přičemž řeč je zde nikoliv pouze o otroctví, ale i o sexuálním zotročování. Dle Fataha by tak
muslimové měli být čestní a přiznat, že tyto věci jsou součástí islámu a zároveň se jich však zříci
jakožto něčeho, co v 21. století nemá místo. Viz Fatah, T. Muslims must be honest about Qur’an. The
Toronto Sun [online]. 2014 [cit. 2014-12-22]. Dostupné z:
<http://www.torontosun.com/2014/05/20/muslims-must-be-honest-about-quran>. Značný rozruch
vyvolal také Fatahův článek publikovaný v celosvětově čteném internetovém portálu The Huffington
Post, který publikoval poté, co byl v loňském roce přímo na ulici dvěma muslimy zabit britský voják
v civilu. Zatímco religionisté, a evropští umírnění muslimové a imámové neustále dokola opakovali,
že tento teroristický čin nesouvisel s islámem, dle Fataha je zcela zřejmé, že útočníci jednali zcela
v souladu s doktrínou džihádu mečem a boje proti nevěřícím. Fatah si v textu všímá také toho, že
evropští muslimové a evropské muslimské organizace, jako například Muslim Council of Britain, na
místo toho, aby se zřekli doktríny džihádu mečem, tak raději prohlašují, že čin daných teroristů neměl
žádnou oporu v islámu. „Jako muslim mohu beze strachu říct, že tento poslední teroristický útok měl
oporu v islámu a pro nás pro muslimy je na čase, abychom vytáhli naše hlavy z písku,“ reagoval
Fatah. Viz Fatah, T. U.K. Beheading Shows It's Time To Fight the Doctrine of Jihad. The Huffington
Post [online]. 2013 [cit. 2014-12-22]. Dostupné z: <http://www.huffingtonpost.ca/tarek-fatah/ukbeheading-jihad-terror_b_3325363.html>. Muslim Fatah tedy v této i řadě jiných otázek zastává
stanovisko to stejné, jako zastává Harris či řada dalších kritiků islámu z řad ateistů. Konkrétně
problematiky spojování islámu s násilím páchaným ve jméně islámu se Harris věnuje taktéž. Harris
připomíná, že politici na vedoucích pozicích v USA říkají, že neexistuje přímé spojení mezi islámskou
vírou a terorismem, avšak podle Harrise je zřejmé, že muslimové nenávidí Západ a jeho kulturu stejně,
jako jim k tomu Korán dává mandát, který ospravedlňuje takovou nenávist. Harris si také všímá toho,
že je poměrně běžné, že umírnění muslimové prohlašují, že Korán nic takového neospravedlňuje a že
islám je náboženství míru, avšak dle Harrise si na chvíli stačí zalistovat v Koránu, aby se člověk
přesvědčil o opaku (např. súra 9 (Pokání):73: „Proroku, bojuj usilovně proti nevěřícím a pokrytcům a
buď přísný na ně! Útočištěm jejich bude peklo, a jak hnusný je to cíl konečný!“ či tatáž súra, verš 123:
„Vy, kteří věříte! Bojujte proti těm z nevěřících, kteří jsou poblíže! Nechť ve vás naleznou tvrdost a
vězte, že Bůh je na straně bohabojných!“), viz Harris, S. The End of Faith, s. 31-32. Fatah, ač sám
muslim, tak fakticky splňuje podmínky pro to, aby byl taktéž označen za „islamofoba“.
203
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Center [online]. 2013 [cit. 2014-12-22]. Dostupné z: <http://pewforum.org/files/2013/04/worldsmuslims-religion-politics-society-full-report.pdf>.
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kritika těchto idejí by neměla být zaměňována s nepřátelstvím vůči lidem. A přesto je. Jsem
přesvědčen, že se tak často děje zcela vědomě, záměrně a cynicky s cílem zastavit debatu o
důležitých věcech,“ glosuje celou věc Harris.204
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4. Závěr
Ve své diplomové práci jsem se pokusil o zmapování názorů a výhrad, které americký filosof,
etik a neurovědec Sam Harris zastává vůči náboženství. Cílem pak konkrétně bylo vyložit
Harrisovu kritiku dvou specifických oblastí kritiky náboženství: kritiku tzv. umírněného
náboženství a kritiku (především) amerického křesťanství. Z Harrisových tezí a názorů,
předložených v této diplomové práci, pak vyplývá to, že Harris považuje umírněnou formu
náboženství za stejně potenciálně nebezpečnou a škodlivou, jako konzervativní náboženství a
tzv. náboženský extremismus.
Na základě jeho kritiky lze konstatovat, že umírněná náboženská víra zrazuje jak víru
samotnou, tak i rozum, a je tak do značné míry pokrytecká. Budeme-li brát v potaz například
umírněné křesťany, ti na jednu stranu nechtějí žít svůj život zcela podle Bible, respektive
odmítají celou řadu myšlenek v ní obsažených, a to i přesto, že na mnoha místech tohoto
svatého textu stojí, že něco takového není možné, a tím tak zrazují svou víru. Na druhou
stranu ale zároveň chtějí tolerovat a obhajovat iracionalitu těch samých svatých textů, podle
kterých je jim samým za těžko žít a řídit se jimi, a iracionalitu těch, kteří žijí a chovají se
v souladu s těmito svatými texty, se všemi implikacemi, které to představuje. Umírnění
křesťané tak o konzervativních křesťanech nemohou říct něco příliš kritického, jelikož tito
pouze skutečně žijí své životy na základě toho, čemu absolutně věří a důvěřují, což se se
všemi důsledky vyjevuje například právě ve Spojených státech amerických. Konzervativní
křesťané jsou navíc znalí svého náboženství daleko více, než ti umírnění, kteří si z křesťanství
vybírají pouze to, co se jim hodí, a ignorují ty prvky, se kterými nesouhlasí.
Kritiku umírněné náboženské víry Harris předložil především z toho důvodu, že jsou kritici
náboženství často sami kritizováni z těch pozic, že samotná jejich kritika je příliš radikální a
netolerantní, protože většina věřících je umírněná a tudíž se jich kritika Harrise, či dalších
představitelů kritiky náboženství, ať už z řad Nových ateistů či nikoliv, prakticky vůbec
netýká. Vzhledem k tomu, že v další klíčové pasáži práce jsem představil Harrisovu kritiku
„klasického“ křesťanství, bylo nutným předcházejícím krokem právě vypořádání se
s námitkou ohledně umírněné náboženské víry. Jak se však ukázalo v další části práce,
zabývající se kritikou křesťanství se specifickým zaměřením na Spojené státy americké,
většina amerických křesťanů ve skutečnosti pod kategorii „umírnění věřící“ ani nespadá, tedy
alespoň ne tak, jak Harris definuje „minimum“ pro tzv. konzervativní věřící, kterým je určena
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jeho kniha Letter to a Christian Nation a které jsem vysvětloval začátkem dané kapitoly. Je
tak možné tvrdit, že Harrisova kritika křesťanství se týká nadpoloviční většiny vysoce
religiózní americké společnosti.
V poslední části práce jsem se pak věnoval právě případům kritiky kritiků náboženství a
stručně jsem zhodnotil aktuální situaci v současném světě z hlediska možnosti svobodné
kritiky náboženství. Bohužel je závěrem třeba konstatovat, že stav je velmi kritický, jelikož ve
velkém množství států je kritika náboženství, případně rouhání se, odpadnutí od víry a
v některých případech i samotný ateismus kriminalizován – ať už peněžitými tresty, vězením,
či dokonce smrtí. Ve všech těchto státech je přihlášení se k ateismu něčím, za co je člověk
v těchto společnostech diskriminován a ostrakizován (v těch lepších případech), což se děje
především v islámském světě, ale i v řadě států v rámci USA.
Samotní kritici náboženství z řad ateistů jsou navíc sami náboženskými apologety napadáni
z těch pozic, že ateistická kritika náboženství je iracionální a dogmatická. Této jedné
z hlavních výtek, které ateističtí kritici náboženství musí čelit, jsem věnoval samostatnou
subkapitolu, kde jsem se snažil vysvětlit, že tento argument apologetů nestojí na příliš
pevných základech a že ve výsledku se dokonce obrací proti nim samotným. Apologeti
náboženství totiž v rámci svých apologií mohou chránit většinou vždy jen jedno náboženství,
aby byla jejich kritika udržitelná. Sami se tak dostávají do pozic, kdy musí popírat řadu Bohů
jiných náboženství, aby mohli omlouvat a bránit před kritikou například některé
z abrahámovských náboženství.
Vzhledem k tomu, že nejvíce systematicky je nyní před kritikou chráněn islám, věnoval jsem
se v závěrečné části diplomové práce především jemu. Pro účely obrany islámu před kritikou
bylo vytvořeno dokonce speciální slovo, „islamofobie“, které je užíváno na všechny kritiky
islámu, bez ohledu na to, jakým způsobem a jakými argumenty islám kritizují. Za
„islamofobní“ jsou tak považováni stejně tak ateisté z řad vědců či filosofů typu Harrise a
Dawkinse, ex-muslimové, kteří sami prodělali přímou zkušenost s tímto náboženstvím, i
extremistické politické strany. Tím chci říct, jak už jsem zmínil přímo v kapitole o tomto
problému pojednávající, že nálepka „islamofobie“ je aplikována de facto bez rozdílu na
všechny, přestože se kritika různých kritiků islámů často liší až zcela zásadním způsobem.
Například extremistické politické strany v drtivé většině případů za kritiku islámu pouze
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maskují svůj rasismus, reálnou xenofobii či jednoduše odpor k imigraci, a tím kritiku islámu
předchozích jmenovaných pouze diskreditují.
Harris, jakožto čelní postava Nového ateismu, se tak s označením „islamofob“ musí potýkat
nadprůměrně často. Proto jsem se na úplný závěr práce pokusil v krátkosti vyložit Harrisovu
argumentaci týkající se jeho obrany před tímto nálepkováním své osoby. Dle Harrise není
možné všechna náboženství kritizovat stejně, jelikož všechna stejná nejsou a mnohdy se
zásadním způsobem liší, a to přesto, že jsou založena na stejné podstatě, totiž na náboženské
víře.
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