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TEZE pro Debatní dny 

Náboženství přineslo více škody než užitku. 

Oblasti:  

Člověk a společnost- Občanský a společenský základ- Náboženství a religionistika 

Člověk a společnost- Dějepis 

Popis:  

Náboženství provázelo lidstvo od jeho úplných počátků – od animistických náboženství původních 
kmenů, přes polyteismus ranných civilizací, až k monoteismu židovství, křesťanství a islámu. Až 
moderní osvícenství přineslo myšlenku, že by vlastně lidé v žádného Boha věřit nemuseli – a z toho 
důvodu vznikla v západní civilizaci poměrně široká skupina ateistů či agnostiků (1). Ovšem ve světě, 
a dokonce i u nás, existuje stále hodně věřících lidí (2). Analýza teze se zaměří především na 
západní svět a vliv křesťanství, protože je našim žákům nejbližší – ovšem většina argumentů je 
použitelná i pro jiná náboženství. Takže otázka stojí – byla by na tom naše společnost lépe, kdyby 
náboženství vůbec neexistovalo? 

1 Vysvětlení pojmů : http://cs.wikipedia.org/wiki/Agnosticismus 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ateismus 

2 http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/nabozenske_vyznani_obyvatelstva_ceske_republiky_23_12_04 

PRO:         PROTI: 

OMEZOVÁNÍ SVOBODY 
Náboženství jako celek je založeno na omezování 
osobní svobody – ať už v tom, že lidé dříve 
museli platit desátky, chodit povinně do kostela, 
či dodržovat různá nařízení – půsty, poutě apod. 
Církev měla v historii obrovskou moc nad lidmi a 
stále (například v otázce potratů, či 
antikoncepce) v některých zemích má (viz 
Polsko). Protože svoboda jednotlivce je 
nejdůležitější hodnota, náboženství poškodilo 
naši civilizaci.  

 
Nic nemůže být dále od pravdy – náboženství 
(zvláště křesťanství) stálo za vznikem svobody 
jednotlivce. Už Bible nabádá ke vnímání člověka 
jako jednotlivce, dává mu osobní zodpovědnost, 
a odmítá otroctví (byli to právě křesťané, kdo se 
zapřičinil o zrušení otroctví v římské říši.) Navíc 
byla to právě církev, která se v průběhu 
středověku zapříčinila o omezení moci 
panovníků a šlechty nad lidskými životy 
(neustálými boji o moc), čímž vytvořila  prostor 
pro vznik liberalismu. 
 

BOJ PROTI VZDĚLÁNÍ 
Církev se snažila po dlouhá léta omezovat vědu 
– počínaje Galileem a Darwinem konče. Cokoliv, 
co odporovalo učení církve, bylo označováno za 

 
Toto je dosti jednostranné myšlení – po staletí 
byla církev naopak jediným garantem 
vzdělanosti (3) (a to i pro chudé lidi), a spousta 
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kacířství a bylo nemilosrdně trestáno. Tím církev 
zbrzdila vývoj celé Evropy, protože bez jejích 
dogmat by se společnost posunula mnohem 
dále.  

myslitelů (Tomáš Akvinský, svatý Augustin) byla 
těsně spjata s církví. Ta také objevila pro 
středověkou Evropu Aristotela a šířila jeho 
myšlení dále. 
3 Poněkud odbornější článek od Prof. Tretery -  
http://spcp.prf.cuni.cz/vyuka/tretspu.htm 

SVATÉ VÁLKY, INKVIZICE 
Církev stála za spoustou zrůdností, křížovými 
výpravami počínaje (obzvláště tou dětskou), přes 
pálení knih a inkvizicí konče. Kdyby náboženství 
neexistovalo, tak by se zabránilo spoustě 
lidského utrpení. Obdobně džihád v muslimském 
světě má na svědomí spoustu lidských životů. 

 
Zde je třeba se zamyslet, u kolika z těchto věcí 
byla církev opravdu tvůrcem – a zda-li se 
náboženství nestalo spíše záminkou (jde to 
dobře vidět u křížových výprav či třicetileté 
války, kdy šlo převážně o moc, a nikoliv o víru). 
Stejně tak inkvizice byla spíše prostředkem, jak 
si zajistit moc, a často ji činily i světské autority 
(4).  
4 http://zpravy.ihned.cz/svet-evropa/c1-
42320950-novy-pohled-inkvizice-branila-
upalovani-carodejnic 

NÁBOŽENSKÁ NENÁVIST 
Obecně vzato – náboženství vede k netoleranci. 
Vidíme to na příkladu teroristických skupin, jako 
je Al-Kaida či IRA, na konfliktu v Izraeli a dalších 
ohniscích nepokojů. Náboženství má totiž 
tendenci lidi rozdělovat, namísto spojování, a to 
pak vede k nenávisti, násilí či válkám. Svět by 
mnohem lépe fungoval, kdyby se rozdíly mezi 
lidmi zmenšovaly, a ne prohlubovaly... 

 
Zvláštní – většina současných náboženství hlásá 
lásku, pochopení a toleranci. Bude to spíše 
lidskou přirozeností, že se snaží vytvářet si 
uměle nepřátele a odůvodňuje si rozdělovánína 
"my" a "oni" smyšlenými důvody. Obdobně 
spousta nenávisti je na národní bázi, přesto za ni 
nemůžeme vinit existenci národů. Málokdy 
slyšíte náboženské představitele  vyzývat k násilí 
– spíše naopak. 

 
Dodržování hodnot není nikterak navázáno na 
existenci náboženství – většina z těchto hodnot 
jde odvodit pouhou filosofií (bez nutnosti 
existence vyšší entity). Ateisté jsou morální lidé 
stejně jako věřící – pouze svůj žebříček hodnot 
odvozují od společenského prospěchu, nikoliv z 
náboženských spisů a knih. 

NÁBOŽENSTVÍ JAKO ZDROJ HODNOT 
Náboženství je postaveno na systému hodnot, 
které jsou pro společnost přínosné (nekrást, 
nezabíjet, být k sobě navzájem slušní, pomáhat 
si atd...). Spousta s těchto hodnot vešla do 
obecného povědomí, ovšem původem pochází 
právě z náboženství. Bez existence náboženství 
by naše společnost byla mnohem sobečtější, 
postrádala by řád a žilo by se jistě hůře. 
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