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Úvodní slovo 
 
 
 
 
Vážení čtenáři, 
 

tentokrát v rychlém sledu Vám představujeme osmé číslo severočeské filosofické  
a společensko-vědní revue. „Akademický systém“ tak dlouho váhal, zda světlo světa 
bude mu příznivo, až ho „ďábel“ málem předběhl. Nedivíme se. Přípravě tohoto čísla 
mimořádně nepředcházelo symposium věnované shodnému tématu. Jakoby předmět 
sám naší pozornosti se vzpěčoval, nicméně selhal. I to bylo možno očekávat. 
 
Číslo předkládá osm recenzovaných studií, z nichž šest je věnováno tomu, jejž také lze 
milovat. Radan Elischer se snad volně asociativní cestou tématu přiblížil, nicméně na 
explicitní propojení rezignoval. Příspěvek Michala Trousila měl vyjít již v minulém 
čísle, avšak emailový šotek zapracoval, a potvrdil tak ožehavost digitálních technolo-
gií, již autor pojednává. Tři z přispěvatelů předmět pohltil natolik, že jsme váhali, zda 
jejich texty pro přílišnou délku neodmítnout. Rozhodli jsme se protentokrát tento ne-
švar prominout, neboť chápeme svůdnost a neodbytnost pomrkávání. Dokončení 
těchto příspěvků očekávejte tedy v příštím čísle. V tomto následují ještě dva eseje. Ivan 
Bračok nabízí tečku za tematizací ďábla rozjímáním nad jeho férovostí a Jan Civín nás 
občerstvuje pozvánkou do svého muzea modernity. 
 
V příštím roce jsme se rozhodli zabývat násilím a živou bytostí. Příspěvky k prvnímu 
tématu budeme přijímat do konce června, k druhému do konce roku. K oběma uspo-
řádáme také symposia, patrně koncem května a koncem listopadu. Nejprve ale dokon-
číme číslo věnované pomoci. Termín pro zasílání příspěvků do tohoto čísla posouváme 
na konec ledna. Další informace ohledně účasti na našich symposiích nebo požadavky 
na přijímané rukopisy najdete na našich internetových stránkách. 
 
Příjemné a podnětné čtení Vám za redakční radu přeje 

 
Hynek Tippelt 

 
  



 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
__studie 
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Proměnlivé tváře ďábla v dějinách náboženství 
Jiří Hoblík1 
Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 
jirhob@seznam.cz 

 
 
Summary 
 
The Changing Faces of the Devil in the History of Religion. The article traces a number of 
moments in the development of the idea of the devil, which falls into the history of 
religion, from which it is necessary to proceed to the topic at all. Although the history 
of this idea is clearly older, the development of the idea as we know it begins in the 
Early Judaism, which combines the associations of the Hebrew expression satan with 
the association of the Greek expression diabolos. Because the idea of the devil belongs 
primarily to traditional thinking, the question is what happened to it as a result of the 
decline of this thinking. Here we offer to look for structural analogies of the traditional 
religious symbol in modern history. And so, among other things, the psychological 
relevance of the question is confirmed, as well as the ingenious ambiguity of the devil’s 
faces. 
 

*** 

Co vlastně se projevuje starobylým symbolem? Tak zní naše výchozí otázka. Raději 
však, než abych tu vykládal proces sémioze, na němž následující úvahy budou vysta-
věny, naznačím zkratku, která může posloužit jako explicitní a čitelné vodítko. A tak 
se nebudeme věnovat úvahám o báchorkovitosti myšlenky ďábla, nýbrž vyjdeme  
z toho, že se v dějinách náboženství od starověku uplatňuje idea ďábla a satana v cel-
kově sotva uchopitelné šíři významů, do níž spadají nejrůznější pochopení zla, ale ne-
jen ona. K tomu si musíme domyslet, že s touto ideou musíme spojovat určitá symbo-
lická ztělesnění a také emotivní působení. O ztělesněních mluvme jako o inkarnacích 
ideje. To, že křesťanská teologie používá pojem inkarnace pro jediné a jedinečné vtě-
lení božího Logu, nemá s naší otázkou inkarnace ideje mnoho společného. Jde jen o to, 
abychom počítali s předcházením ideje jí odpovídajícímu hmotnému znaku, vníma-
nému symbolicky, a že tedy mezi obojím panuje vnitřní souvislost. 
 
Představa ďábla má analogie v řadě náboženství, ale ta, s níž jsou Evropané ve svých 
dějinách obeznámeni, je výtvorem helénistického judaismu, utkaným z prastarých lá-
tek. Takže představa, kterou známe díky dějinám křesťanství, nevznikla až v křesťan-
ství, nýbrž mezi židovskými učenci v helénistické Alexandrii, kde byly hebrejské spisy 
překládány do řečtiny. Při tomto překládání došlo ke ztotožnění hebrejského výrazu 
sátán, „žalobce“ (srv. Jób 1 a 2; 1. Paralipomenon 21,1) s řeckým výrazem diabolos. V před-
cházejícím vývoji proto rozlišujme satana a ďábla, zatímco v pozdějších souvislostech 
mluvme prostě o ďáblovi. 

 
1  Doc. Mgr. Jiří Hoblík, Ph.D., Politology and Philosophy Department, Faculty of Arts of Jan Evangelista Purkyně 
University in Ústí nad Labem, Czech Republic. Correspondence: Doc. Mgr. Jiří Hoblík, Ph.D., Filozofická fakulta 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem. 

mailto:jirhob@seznam.cz
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Ze starozákonních spisů se kromě knihy Jób satan objevuje také ve vizi knihy 
Zacharjáš, v níž žaluje velekněze před božími anděly (kap. 3). Je tu jakousi démon-
ickou bytostí připomínající postavy nebeských dvorů v náboženstvích Starého 
Orientu. V rabínských pramenech zhruba od 4.-5. stol. vystupuje jako žalobce Izraele 
před Bohem a v babylonském Talmúdu jako démon v lidské podobě, který lidi 
pokouší a svádí. Svádí lidi k hříchu, vystupuje jako žalobce a nakonec jako anděl smrti, 
který s božím svolením bere člověku duši (bBB 16a). Později byl ztotožňován se 
Sammaelem, který se podle hekkalatové literatury vzbouřil Bohu a spadl z nebe. Obě 
postavy ale pro rabínské židovství mnoho neznamenaly a ani nepředstavovaly princip 
zla. 
 
Výraz diabalos je zase odvozen od verba diaballein „oddělit, rozdvojit roztrhnout od 
sebe, prohodit“. Tyto významy působí neutrálně, když vyjadřují pohyb a diferenci. 
Ale jsou i významy mravní povahy, které pohybu a diferenciaci dávají konfliktní cha-
rakter: „být diskreditován“ (v pasivních tvarech), „pomlouvat, žalovat, stěžovat si, 
podvádět“ (v aktivních tvarech). A tak se ďábel předně jeví jako činitel charakteris-
tický tím, co dělá, ne tím, kdo a jaký sám je. 
 
Substantivum diabolos označuje někoho, kdo se vyznačuje zlou řečí: pomlouvače 
(Aristofanés, Eg. 45), našeptavače (Plútarchos, Mor. 727d), lichotníka (Plútarchos,  
Mor. 61c). Nový zákon takto označuje dokonce drbny (1. Timoteovi 3:11; Titovi 2:3). Již 
z toho můžeme vyrozumět ďábelské metody shrnuté posléze do principu zla. Ale 
nejen to: V řeckém Starém zákoně najdeme výraz diabolos s významem „nepřítel“ (Ester 
8,1; překlad hebrejského výrazu sórér) a „protivník“ (Žalm 108,6 – překlad hebrejského 
výrazu sátán). Podle Knihy jubilejí si počíná jako pokušitel, pomlouvač a žalobce 
(Kniha jubilejí 1,20; 48,15.18 aj.). 
 
Tím bylo nachystáno, aby se už v raném judaismu uplatňovala představa nadzem-
ského božího protivníka. Ten se rekrutoval z nebeského božího dvořanstva jako rebel, 
nepřítel boží, provázený zástupem démonů. Podle jednoho vyprávění (na motivy 
Genesis 6,1-4) se „synové boží“, andělé, mísili s lidskými ženami, které porodily 
giganty. Tyto giganty smetla potopa, ale jejich duše se staly démony. Jejich vůdce 
Azázél byl pak ztotožňován s ďáblem (Kniha jubilejí 10,1-11), ale i s hadem, který svedl 
Adama a Evu (Zjevení Abrahamovo 23; srv. Kniha Moudrosti 2,24). Výmluvné je také to, 
že Azázél je původně jméno pouštního démona, jemuž ve starém Izraeli posílali 
obětního kozla (Leviticus 16,21n; 1. Henoch 54,5 n.). Podle 1. knihy Henochovy přispěl 
ke zkažení lidí tak, že je naučil zpracovávat kov, používat zbraně, drahé kovy, barviva 
a krášlit se (8,1). Tedy naučil je zlým nebo alespoň nebezpečným a svůdným 
praktikám. 
 
Raně judaistický ďábel byl rovněž asociován s pohanskými božstvy a byl nazýván 
Baal-zebul, „Pán démonů“ nebo Baal-zebub, „Pán much“ (srv. ojediněle již ve Starém 
zákoně: 2. Královská 1,2.3.6.16), což je jméno nejvyššího anděla v nebi (Závěť 
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Šalomounova 6,1 n.). Ve spisech esejského hnutí byl nazýván Belíjaal, „Neužiteč-
nost“ (1QM 16,11; CD 5,17-19). Na konci věků jej má Bůh přemoci.2 
 
Podle Zjevení Mojžíšova, jehož latinská verze se nazývá Život Adama a Evy (Vita Adae 
et Evae), se jeden z andělů stal ďáblem, protože odmítl vyjádřit úctu člověku jakožto 
božímu obrazu (13-15). Tento obraz ďábla najdeme i v koránu (15,26-35). Podle jiného 
vyprávění se zase nejvyšší anděl považoval za rovného Bohu a chtěl být uctíván jako 
on (2. Henoch 29,4 n.). Ve starozákonní prorocké knize Izajáš se ve 14. kap. objevuje 
analogická řeč proti Babylonu, který se chtěl měřit přímo s Bohem, ale Bůh jej chce 
svrhnout do podsvětí. V řeckém podání textu se pro nepřítele uvádí výraz Fósforos, 
„světlonoš“, a latinské překlady mají ekvivalent lucifer, což je jinak v římské mytologii 
titul planety Venuše. Ďábel má tak rysy etické, kosmické i dějinné. Dodejme, že se 
satanem ztotožnili lucifera palestinštní židé (Život Adama a Evy, kap. 14-16) a že známá 
představa z nebes svrženého božího služebníka byla patrně inspirována pohyby 
planety Venuše. 
 
Křesťanská apokalyptika shrnula židovské motivy do obrazu nebeského konfliktu ve 
Zjevení 12,7-9, podle něhož má Michael se svými anděly přemoci draka a vyhnat jej i s 
jeho anděly (k nepřátelskému vojsku srv. Marek 3,22; Matouš 12,24; 25,41; Lukáš 11,15). 
Tím byl ďábel zbaven své úlohy nebeského žalobce spravedlivých (Zjevení 12,10). Poté, 
co bude propuštěn (což je motiv na židovské tradici nezávislý),3 shromáždí národy k 
poslednímu boji proti spravedlivým (Zjevení 20,7-9). 
 
Ve vývoji od raného judaismu po rané křesťanství se tedy, jak vidíme, profilovala 
představa ďábla jako démona zla a nepřítele. Protože začal být považován i za vůdce 
démonů (Matouš 9,35), stali se i démoni obecně v lidských očích zlými bytostmi. Vždyť 
podobně se to má s každým, koho postavíte do ďáblova stínu, ať už jakkoli poprávu. 
Podle našeho názoru démoni navíc asociovali pohanské bohy (řec. daimonion je mj. vý-
razem pro božstvo), což pak přispělo k posílení jeho úlohy v západní náboženské  
a kulturní tradici. 
 

Ďábel jako zosobnění zla 
 

Jak z dosavadní úvahy vposledku vyplývá, ďáblem se nezřídka, i když ne výlučně, 
rozumí zosobnění zla, které má démonickou povahu. Vyplývá z jeho úlohy protivníka, 
narušujícího božský řád věcí. Prastarost této představy naznačují mýty o bojích mezi 
božstvy. K nejznámějším z nich patří babylonský mýtus „Když nahoře“ (Enuma eliš), 
podle něhož babylonský městský bůh Marduk přemohl monstrum zvané Tiámat a z 
jejího zdolaného těla vytvořil svět. Když byl uctíván, tak tedy jako božské zosobnění 
dobra. 
 
V některých náboženských systémech se pozornost zaměřená na konflikt dobré a zlé moci 
ještě ostřeji zvýrazňuje, takže se mluví o dualismu. U pojmu dualismu si lze vzpomenout 

 
2 Srv. W. Herrmann, čl. Baal Zebub, in: K. van der Toor – B. Becking – P. W. van der Horst, Dictionary of Deities and 
Demons in the Bible, Leiden – Boston – Köln 1999, s. 154-156. 
3 Srv. D. E. Aune, čl. Teufel, IV. Neues Testament, in: Religion in der Geschichte und Gegenwart, 8, Tübingen 2005  
(s. 184 n.) s. 184. 
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zejména na zoroastrismus, který výrazně ovlivnil raný judaismus, se svou představou boje 
mezi dobrem a zlem v kosmu i v duši člověka. Vědomí zlého principu jménem Angra 
Mainju nedovolovalo zlo podceňovat. (Ale to platí nakonec i o Ahrimanovi v poz-
dějším pársismu.) Angra Manju zřejmě zosobňuje Zarathuštrovu vlastní koncepci zlé-
ho principu, který je protipólem dobrého principu (starobylé avestské hymny, gathy, 
ještě neznají toto jméno jako nomen proprium). Protože jméno tohoto dobrého 
principu Spenta manju znamená „budující, štědrý, podporující, svatý duch/mysl“, je 
Angra Mainju „ničivým, destruktivním duchem“ (Jasna 45.2), který je vedle toho 
ztotožňován s Aka Manju „zlým duchem“ (Jasna 30.3). Je vůdcem démonů, svůdcem, 
který chce na svou stranu získat i Zarathuštru (Vendidad 19). V budoucím čase má být 
ale poražen Ahurou Mazdou (Jašt 19.96). V kosmogonii z první kapitoly souboru 
avestských textů Vendidad z 4. stol.4 se píše o tom, že Spenta Mainju stvořil dvanáct 
zemí a Angra Mainju dvanáct pohrom. Druhý jmenovaný přísluší do dolního světa, do 
světa temnoty (Jasna 15.43), zatímco podle jiného pojetí patří na sever, kde žijí daevové 
(zlí démoni, jimž Zatathuštra odmítl přiznat božství), jako pán daevů (Vendidad 19.1; 
19.43–44), a dokonce je považován za jejich stvořitele (1.43). 
 
Jako význačný příklad dualismu si alespoň připomeňme také gnosticismus, svého 
času významnou konkurenci raného křesťanství. V judaismu a křesťanství je dualis-
mus jemnější, ačkoli se křesťané hlásí k tomuto pojmu obvykle neradi. Jde o to, že 
podle židů a křesťanů Bůh stvořil dobrý svět, zatímco člověk se potýká se zlem. Dobrý 
princip tu má suverénní převahu. Nicméně v mnoha jednotlivých konfliktech dokáže 
být zlý princip velmi nebezpečný, až se někomu může zdát, že Bohu konkuruje s úspě-
chem. 
 
Samy pojmy dobro a zlo jsou velmi, až nepříjemně obecné, zato jejich zosobnění 
poskytují výchozí záchytné body pro porozumění životním dramatům, odehrávajícím 
se – v myšlenkové perspektivě – v konfliktu dobra a zla. To pak ale ďábel implikuje 
spíš určité aspekty zla než zlo samo, k němuž ovšem někdy výrazně odkazuje. Je 
„pánem temnot“ oproti Kristu jako „pánu světla“. V dějinách křesťanské ikonografie 
prodělává pozoruhodné proměny a dosahuje výrazné variability: od antropomorfní 
postavy raného středověku přes postavy netvorů a lidem podobných bytostí se zvířecí 
hlavou v době románské a gotické. Giotto di Bondone ve 14. století na obrazu 
posledního soudu klade po byzantském vzoru ďábla do hlubin vzdálených Bohu,  
v tomto případě do hlubin očistce jako ledově modrého trojhlavého netvora. 
 
V době reformace se hojně užíval termín antikrist (řec. antichristos). Znám je již  
z Nového zákona, v němž označuje osobu, která se klamně vydává za mesiáše (Matouš 
24,24) anebo která šíří klamné učení o mesiáši (1. Janova 2,22). Později se však začal 
užívat i pro ďábla, jako by lidský i démonický svůdce byli duchovně zajedno. Termín 
antikrist označoval opozici ke Kristu jako spasiteli. Protože jedním z pohonných látek 
reformace byla eschatologie, její vlastní zápas se nezřídka jevil jako podíl na nástupu 
posledního věku, v němž dojde k definitivnímu svržení ďábla. Postava ďábla tu ale 
neměla jen kosmickou a eschatologickou, nýbrž i dějinnou povahu, protože se antikrist 
hledal v papežství. Náměstek Kristův byl považován za antikrista. Jako první byl takto 

 
4 Srv. J. Duchesne-Guillemin, čl. Ahriman, in: Encyclopaedia Iranica, 1, New York 1982, s. 670-673. 
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označen v 10. století Jan XV., který byl zapleten do politických konfliktů své doby. Ale 
už předtím se z „antikrista“ stalo velké téma, které se uplatňovalo ve výtvarném 
umění anebo i v dramatech o antikristu.5 Ve 12. století se s ním setkáváme v kontextu 
joachimismu.  
 
V procesu reformace, a to již počínaje Johnem Wycliffem, lollardy a husitstvím, se  
z „antikrista papeže“ stalo prominentí téma.6 Téma antikrista tak v tradici západního 
křesťanství zhruba od raného středověku po raný novověk představovalo artikulaci 
autoimunizačního procesu v zápasu se zlem na vlastní půdě.7 Nešlo tedy o pouhé 
invektivy, nýbrž o myšlenkové zbraně, jakých užívali rovněž mluvčí opačného tábora, 
v němž bývalo mnohem později ještě osvícenství prohlašováno za dílo antikristovo.  
A tak se nenechme mást invektivním vzezřením výrazu. Měl i své věcné opodstatnění, 
jestliže na papežském stolci seděl válečník Julius II. nebo mravně velmi pochybný 
bonviván Lev X., mám-li jmenovat ty, kteří papežství zošklivili Martinu Lutherovi. 
Ten, který se v sobě samém s ďáblem utkával, cítil ďábla v jiných. Papežská funkce má 
ovšem sama poněkud komplikovanější zdůvodnění a její zpochybňování je tudíž 
složitějším jevem, takže nešlo jen o polemiku s osobami, které své funkce tehdy a tehdy 
nebyli hodni. Přesto je na naznačeném pojetí diabolicity cosi zaznamenáníhodného, 
cosi, co přesahuje tendenční propagandu v boji proti nepřátelům. Ďábel se tu nehledal 
v pekle nebo jen v eschatickém čase, nýbrž v samém centru západního křesťanství. 
Vypadá tu, jako by se mu stýskalo po pradávném společensví s Bohem, odkud byl 
vyloučen, ale v dobrém do něho není schopen se navrátit. Tím chceme naznačit, že  
z tváře ďábla můžeme vyrozumět, že zápas mezi dobrem a zlem se vede velmi zblízka. 
Dávno už to věděl zmíněný zoroastrismus, který jej kladl do lidské duše. V křesťan-
ském kontextu se pak ďábel vyjevuje tam, kde není očekáván a kde je prostor spíše pro 
zájmy jemu protivné a odporné, nicméně kde může najít rozmanité skuliny pro své 
průniky. V období přechodu od pozdního středověku k novověku to bylo zajímavým 
způsobem patrné. 
 
Ale kromě ostrého kontrastování božského a ďábelského docházelo v postranních 
proudech křesťanství i k pokusům integrovat představy Boha a ďábla. Už ve druhém 
století některé křesťanské kruhy začlenily ďábla do své nauky. Ve středověku balkán-
ští bogomilové ve své satanologii, vykazující dědictví judaismu a gnosticismu, mluvili 
zase o tom, že Bůh měl dva syny – Satanaela a Krista. Satanel prý ale byl nespokojen 
se svou podřízenou pozicí a svou touhou po moci rozhněval Boha, který jej spolu s 
jeho příznivci mezi anděly vypudil z nebe. Proto pak Satanel vytvořil svět, v němž 
žijeme.8 Povšimněme si tu vývoje od blízkosti k protikladnosti, v němž ale Satanael 
nevystupuje jako zosobnění čirého zla, jako spíše vzdoru a upadlosti. 
 

 
5 Srv. N. Ficzel, Der Papst als Antichrist: Kirchenkritik und Apokalyptik im 13. und frühen 14. Jahrhundert, in: 
Studies in Medieval and Reformation Traditions, 214, Leiden 2018, s. 7. 
6 Srv. V. Herold, Philosophische Grundlagen der Eschatologie im Hussitismus, in: J. A. Aertsen – M. Pickavé (eds.), 
Ende und Vollendung, Berlin – New York 2002, (s. 735-744) s. 739. 
7 Srv. N. Ficzel, Der Papst als Antichrist: Kirchenkritik und Apokalyptik im 13. und frühen 14. Jahrhundert, s. 367. 
8 Srv. C. A. Ross, Satanic Ritual Abuse: Principles of Treatment, Toronto – Buffalo – London 1995, s. 28 n. 
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O svém vypovídá analogie alchymistovy rtuti a temné moci, která byla odehnána, ale 
pro alchymisty byla s křesťanstvím slučitelná, jak o tom pojednává Carl Gustav Jung.9 
Ďábel tu prostě není jednoznačným zosobněním zla, nýbrž spíše temné stránky sku-
tečnosti – nespoutané, neklidné. Taková je rtuť, kterou alchymisté spojovali se symbo-
lem hada (serpens Mercurii), který se vztahuje k původnímu chaosu, skrytému v látce. 
Had představuje nebezpečný poklad, temnotu, jež je v člověku zastupována 
kolektivním nevědomím a jíž je mravní stránka lidství lhostejná. A přitom už 
evangelista Jan přirovnává ukřižovaného Krista k hadu, kterého Mojžíš vyvěsil na 
poušti, aby byl uzdraven zástup uštknutých (Jan 3,14; srv. Numeri 21,9). Pokud je tato 
temná stránka skutečnosti, kterou navíc vyjadřuje teologie knihy Jób, momentem 
vyplývajícím z božství, dochází v tomto okamžiku k překonání dualismu, který 
křesťanství do sebe pojalo tak, že proti všemohoucímu Dobru postavilo temného 
protivníka.10  
 
Hrůzy a děsivosti ve světě tím rozhodně nechceme retušovat. Jen tu naznačujeme, na 
jak tenkém ledě se pohybuje vnitřní život člověka, jehož selhání právě proto vede k 
obludným důsledkům. Dech beroucí blízkost zla a zároveň oči oslňující kontrast k 
tomu, co považujeme za dobro, je paradox odkazující k tajemství diabolicity a na 
povrchu rovněž k důmyslnosti zla. A tak je také třeba ještě říci, že „křesťanský 
ďábel“ využívá spíše nejednoznačnosti a vyjevuje se s libou tváří. Dějiny křesťanské 
ikonografie dokládají jeho rozmanité bizarní, ba i krásné, nejen šeredné tváře. Není to, 
jak už z dosavadního výkladu můžeme vytušit, jen protivník nacházející se na druhé 
straně frontové linie, a toto poučení můžeme využít rovněž pro hledání historicky  
i věcně odlišných forem diabolicity.  
 
Diabolicita se vyznačuje nejednoznačností a proměnlivostí. Tak třeba k dějinám 
různých náboženství „svatý hněv“,11 jenž popadá a zachvacuje ty, kdo se cítí být na 
straně spravedlnosti a jsou ochotni bít se se všemi, kdo jejich pojetí spravedlnosti 
odporují. Na náboženské příslušnosti a na vyznání nezáleží. „Svatý hněv“ může 
popadat jednotlivce, ale jindy má zase neodolatelnou přitažlivost strhávající celé 
zástupy. I člověk přesvědčený o tom, že je mu náboženství cizí, stejně jako osoba 
nábožensky zaujatá si pro své svaté nadšení vytváří obrazy nepřítele, „toho druhého“. 
Kdy si pak ve změti těchto postojů můžeme zajistit jistotu, že zde a zde máme co dělat 
se zosobněním zla? 
 

Banalizace ďábla a jeho novodobé reinkarnace 
 

Mnozí křesťanští myslitelé odmítají dualismus, protože jim připomíná starověká 
heretická hnutí, ale ve skutečnosti je dualismus křesťanské tradici hluboce vlastní, 
jakkoli mocnosti zla se pro ni nemohou rovnat dominanci Boha. Je dost dobře možné, 
že právě vyhraněný dualismus, který už kdysi dávno křesťané odmítali, se v novější 
době stal překážkou v křesťanství samém, protože překáží proměnlivé ambivalenci 
diabolicity, jež je přítomna ve zmíněné raně judaistické syntéze. Právě v novodobých 

 
9 Srv. C. G. Jung, Aion: Příspěvky k symbolice bytostného Já. Sebrané spisy 9/II, Brno 2003, s. 165. 
10 Srv. C. G. Jung, Erinnerungen, Träume, Gedanken von C. G. Jung, ed. A. Jaffé, Olten 2005, s. 340. 
11 Srv. P. Říčan, Psychologie náboženství a spirituality, Praha 2007, s. 92. 
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představách diabolicity se ona ambivalence nově rozvíjí – v rozpětí od neškodných 
forem satanismu, které se kochají hédonismem v opozici vůči křesťanství, po velmi 
zhoubné historické personifikace zla. Vedle toho hlubinná psychologie ukázala, jak 
závažnou složkou lidské psyché je stín jako archetyp kolektivního nevědomí, který ale 
přitom nelze přímo vinit z toho, že člověk páchá zlo. 
 
Doposud jsme mluvili o představě ďábla jakožto představě. Ale po zhroucení rele-
vance metafyziky jako by už nebylo možné jít dál za kantovský pojem radikálního zla. 
S pojmem zla si ovšem filosofie příliš rady neví. A téma ďábel bylo ponecháno světu 
pověr. Proto také musela filosofie učinit úkrok při kritice racionalismu v podobě filo-
sofické satanologie například Schellingovy. Pro Schellinga je satan jakýmsi velmi ne-
jednoznačným činitelem v pozadí všeho, který má bytostně ironický charakter a je ne-
vyčerpatelně proměnlivý. Jen to není žádná reálná osoba, nýbrž výtvor lidské mysli, 
na působení v ní se omezující.12 A to už odnepaměti. Samy dějiny začínají satansky, 
začínají-li (biblicky vzato) pádem člověka.13 Diabolicita spadá pak nejprve do dějin ná-
boženství pohanské éry, zatímco v době po Kristu se přesunula na politické pole.14 
Schellingovi můžeme přisvědčit, že s diabolicitou je spjata nevyčerpatelná kreativita, 
jen však musíme upozornit, že náboženská a politická sféra jsou spolu dalece prová-
zány, a doplnit, že to platí svým způsobem i pro éru sekularizace. 
 
A ať už se explicitní představa ďábla jeví jakkoli irelevantní, stále platí, že pokud do-
chází ke zneužívání svobody, otvírá se jednak prostor pro zlo, jehož je člověk činite-
lem, a zároveň se vůči němu člověk stává pasivní, zatímco zlo nabývá na svébytnosti.15 
Tím pak vykazuje rysy, jež odedávna byly shrnované do představy démonického 
ďábla. 
 
Abychom zmatení z představy ďábla nevzali za záminku k podílu na banalizacích 
představy ďábla, jež se v dějinách náboženství nevyvíjela z banálních příčin, sami si 
hypoteticky představme, že ďábel je démonickou bytostí, výrazně nadlidskou a při-
tom zblízka na člověka doléhající. A také si hypoteticky připusťme, že odmítání toho 
je pošetilostí moderního člověka, který si představuje lidský svět jako souhrn izolova-
ných lidských bytostí, v němž není pomyšlení na souvislosti a na to, co člověka přesa-
huje – a tím můžeme myslet už samu přírodu nebo zápas dobra a zla. 
 
V takovém hypotetickém stanovisku si pak zkusme uvažovat o tom, že popírání 
reality ďábla může být plodem lsti, jíž si ďábel pomáhá ve svém úsilí lidi chytat na 
švestkách a nahánět je do nebezpečí, na něž nejsou připraveni. Sami tak nyní 
docházíme ke zjištění, že ona nanejvýš stabilní a přitom velmi proměnlivá a vyvíjející 
se představa ďábla odedávna slouží upozorňování na hrozící nebezpečí. Nezanechává 
banalizace nebo eliminace tradičních představ o ďáblu nezanedbatelnou proláklinu, 
jíž se ale v opačném směru souká jiná hrozba, diabolickému strukturálně velmi 
podobná? I kdyby ďábel byl jen symbolem reálných psychosociálních procesů, neza-

 
12 F. W. J. Schelling, Philosophie der Offenbarung, Darmstadt 1974, s. 246 n. 
13 Ibid., s. 271. 
14 F. W. J. Schelling, Urfassung der Philosophie der Offenbarung, Hamburg 2005, s. 639. 
15 Srv. W. Hübner, čl. Teufel VI. Religionsphilosophisch, in: Religion in der Geschichte und Gegenwart, 8, Tübingen 
2005, s. 187. 



Jiří Hoblík___Proměnlivé tváře ďábla v dějinách náboženství 

- 14 - 
 

slouží si představa ďábla podceňování a zesměšňování. Jaká to opovážlivost vysmívat 
se stínu ve vlastní duši! Zdrojem zla není sám tento stín, nýbrž lidské nezvládnutí 
stínu. Zvládnout takové nezvládnutí je pak samozřejmě velmi nesnadné, i když 
proveditelné. Anebo jak říká C. G. Jung: „… je v mezích našich možností, abychom 
poznali relativní zlo své povahy; naproti tomu pohlédnout do očí absolutnímu zlu 
znamená zkušenost stejně tak vzácnou jako otřesnou.“16 
 
Sami si nemůžeme dovolit banalizovat banalizaci. Alespoň ji vezměme v patrnost. Je-
den z nejpopulárnějších českých filmů pro děti jsou „Hrátky s čertem“ Josefa Macha 
(1956). Z čerta je v něm učiněna neškodná komická figurka. Vidět v tom jen banalizaci 
by ale bylo samo banální. Spíš bychom mohli říci, že „Hrátky s čertem“ si s banalizací 
zahrávají, takže jí divák může i nemusí podlehnout. Bylo to totiž již ve sředověku, kdy 
si křesťané dělali z ďábla šprýmy. Například ve Hře o vzkříšení Páně z Klementin-
ského sborníku (14. stol.) vystupují na začátku Luciferovi pomocníci, kteří vbíhají do 
publika a pokoušejí se chytat hříšné duše.17 Ve Svatovítské pašijové hře (konec 14. stol.) 
se zase Belzebub marně pírkem šťourá v těle zemřelého Ježíše, aby z něho získal duši.18 
Tradice zesměšňování ďábla sice umožňuje posílit podceňování zla, ale její vlastní 
smysl je spíše terapeutický či ochranný tváří v tvář děsivému. 
 
Kreativita ovšem dokáže dávno známou tvář proměnit k nepoznání. Jaký vnitřní 
smysl ale má ta tvář po své změně? Nebo je jejím smyslem jen tváření? Vždyť ale na 
jedné straně se zlo dokáže dobře přizpůsobovat duchu doby. Na straně druhé 
kreativita skýtá nové průniky do hlubin skutečnosti, a to i do hlubin velmi nevábných. 
A tak se objevuje Mefisto v Goethově variaci starobylé pověsti o doktoru Faustovi  
a sází se s Bohem, že doktora Jindřicha Fausta svede z pravé cesty. Mefisto se pak snaží 
zajistit výhru dohodou s Faustem chtějícím dospět do okamžiku, který by byl tak 
krásný, že by jej chtěl zachovat natrvalo. Mefisto je Faustův bájný protějšek, ale co je 
bájné, to bývá obrazem pro nitro. A nitro je zase obrazem kosmu, jehož stvořitel mu 
určil být procesem tvoření a destrukce, a přitom stvořil i princip destrukce, zosobněný 
Mefistem. A tak se v celé dramatické básni vyrovnává se svou temnou stránkou, která 
má charakter negace: „Jsem duch, jenž stále popírá! / A právem; neb co vzniká, vše, / 
by zahynulo, hodno je; / proto by bylo líp, nic kdyby nevznikalo. / A ve všem tom, co 
u vás kdy se zvalo / hříchem či zkázou, zkrátka zlem, tam já v svém pravém živlu 
jsem“ (ř. 1338–1344).19 Jednu věc ale nedomýšlí – že destruktivita patří už do 
přirozeného procesu, zatímco diabolicita znamená zahrávání s dialektikou tvoření  
a destrukce, snažíc se je popřípadě svévolně uchopit a znásilnit, a proto má tak děsivě 
ničivé důsledky. Ovšem i příroda dokáže být krutá, obludná a děsivá – a tak je otázka, 
jakou relevanci má, když od ní odlišíme perverzi nitra a zlou vůli. Spočívá v tom 
vlastní povaha zla anebo je to jen variace řádu přírody? 
 
I tak lze říci, že doktor Faust zosobňuje sestup do nitra tradiční a zároveň velmi mo-
derní. Historická diabolicita dosáhla pak ale svého vrcholu ve století, v němž vrcholily 

 
16 C. G. Jung, Aion, s. 20. 
17 Srv. J. Máchal, Staročeské skladby dramatické původu liturgického, Praha 1908, s. 1-245. 
18 Srv. ibid., s. 126-146. 
19 J. W. Goethe, Faust, Praha 1955, s. 74. 
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zápasy s pověrou a z něhož se banalizace zla linula po nesmírných dávkách. V onom 
století se pak také stal nejznámějším symbolem zla Adolf Hitler. Knihy o něm 
vycházejí dodnes bez ustání a ze zkoumání Hitlera by bylo možné učinit zvláštní 
vědeckou disciplínu. Inflací tématu za postupného vzdalování jeho historickému 
ukotvení a matnění důvodů, proč se jím zabývat, jako by i tato historická inkarnace 
ďábla inklinovala k banalizaci (uznáváme, že i přirovnání Hitlera k ďáblovi hrozí 
banálností, a tak i proto je zapotřebí diabolicitu zkoumat, jakkoli to má svá nebezpečí). 
Podivný je však již naznačený vývoj poválečný, v němž se inkarnace ďábla stala jen 
hříčkou. Ďábelské na těchto tvářích ďábla je tvářit se neškodně a stát se zábavným 
domácím společníkem. Hitlerovým úmrtím tedy nic neskončilo, ani skončit nemohlo. 
Josif Vissarionovič Džugašvili byl jinou historickou ďábelskou inkarnací, jíž se navíc 
podařilo svého souputníka přežít, aniž by se sám stal takovým miláčkem badatelů. 
Není to ale také jedna z diabolických důmyslností? 
 
Na těchto diabolických inkarnacích je pozoruhodné, že vytvářejí své říše zla. Peklo se 
přenáší z podsvětí na zem. Vyzdvihuje se! Tradiční lokalizace v hloubce měla sice sym-
bolický význam, ale v moderní době se to jakoby nesneslo s moderní geologií a kos-
mologií, ač obojí náleží do jiné perspektivy myšlení. Nevyřešené také zůstává, zda si 
v hloubkách nekonkuruje pekelnost s hlubokomyslností.  
 
S diabolicitou se vyrovnávaly ale už ony zmíněné říše zla. Jakoby netušíce, že dějiny 
ďáblovy tváře sahají do dávné minulosti přes ještě předtím zmíněné úsilí raného 
judaismu vyrovnávat se s naléhajícím a doléhajícím zlem. Novověké říše zla přitom 
jedna v druhé hledala zapeklité jádro, jež jedna strana nazývala spiknutím „židozed-
nářským“ a druhá zase „židobolševickým“. Na tom se na jedné straně projevuje 
tragika dějin, v nichž se židovská inovace pojetí diabolicity stala objevem toho, co se s 
nemalým historickým odstupem obrátilo proti židům. Na druhé straně se tu jedná o 
ukázkový příklad toho, jak ďábel promítá sama sebe do druhé strany, v tomto případě 
za zvláštní vzájemné analogie. Spiklenecké teorie jsou k tomu jedním z možných vhod-
ných prostředků. A to proto, že se jejich zastánce tváří chytře jako ten, kdo o druhém 
ví víc než kdo jiný, a přitom to, co ví, se nedá prozkoušet, ač to považuje za prokázané 
a nepochybné. Stačí však přesvědčivý tón, tváření zasvěcence nebo vědoucího a jakýsi 
konsens. Těmito nástroji vládl Adolf Hitler, v jehož případě je patrné, jak nesnadné je 
jim odolávat. Nezmiňujeme jej tu ale jako strůjce hromadně-vražedného systému, ný-
brž jako inkarnaci ideje ďábla pro celý poválečný vývoj. To má svou závažnost ve světě 
odcizení tradičních obrazů lidské mentalitě, jež si proto také vyžádala jejich substituce. 
Látku dodaly dějiny. A tak už dávno kdekdo na otázku, koho považují za nejhorší 
historickou postavu, automaticky odpoví, že Hitler. Kdo se kromě jeho pomatených 
příznivců odváží střízlivě uvažovat, že měl také nějaké pozitivní vlastnosti? Pokud si 
je připustíme, dokážeme uchopit otázku na jejich službu diabolicitě?  Životopisci ho-
voří o asociálním individualistovi, který dokázal jako nikdo jiný zapůsobit na emoce 
posluchačů a předat jim ideu, kterou rádi přijali za svou.20 Satan – pokušitel a svůdce. 
Je vskutku pozoruhodné, jak od několika individuí, i když zvážíme různé historické 
kontexty a okolnosti, vzešlo historické peklo na zemi, požírající nikoli podle zásluh. 

 
20 Srv. L. Rees, Temné Charisma Adolfa Hitlera, Praha 2013, s. 17-53. Kniha je ovšem opět jen životopisem Hitlera se 
zvýšeným výskytem slova „charisma“, méně již výkladem Hitlerova „charismatu“. 
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Proti němu se pak mnozí dříve či později obrátili jako kolektiv spasitelů, zachraňují-
cích lidstvo od ďábla. Stalo se to závratně fascinující. A nic na tom nemění, že se jeden 
z těchto spasitelů zjevil jako jedna z inkarnací představy ďábla. Zlo fascinuje i ty, kdo 
se cítí stát v opozici vůči němu. A tak fascinovaní ani nejsou nakonec schopni dosta-
tečně popsat zlo tam, kde je popsat lze. Nebyly ostatně obě zmíněné inkarnace zla zo-
sobněním vůle milionů? Snadno se prve tak snadno se provinivší miliony za nimi 
schovají do závětří, když jsou jako strůjci moderního zla označovány i zkoumány. 
 

Závěrem 
 

Odstřiženost od tradičního myšlení není šťastným řešením jemu vlastních 
problémů, které dědíme, protože proces sémioze se nikdy nepřerušil. Starověké úsilí 
o zvládání zla přerostlo po staletém vývoji v moderní době v radikální nezvládnutost. 
Proto si starověké i pozdější představy ďábla zaslouží připomenutí. Vždyť nám 
mohou někdy říci více než soudobé historické analýzy. Ty nicméně ukazují, jak se 
přesvědčivost diabolických osobností proměnila v přesvědčivost relevance tématu. 
Komponentou této přesvědčivosti je pak nejen důležitost, ale i fascinace, jež zasahuje 
až do hluboké zkušenosti. Ostatně historičtí činitelé zla nejsou jen historické osoby, 
jsou to i zosobnění symbolizace – té symbolizace, v níž se sbíhá zlo mnohých, a tím ty 
mnohé zástupně odlehčuje. Zosobňují nezvládnutý hlubinně psychický prvek stínu – 
a ten se v praxi znovu a znovu stává stínem nezvládaným. Nepořádek v symbolizaci 
jen přispívá k nezvládání. A aby to nebylo tak jednoduché, měli bychom se zároveň 
obávat těch, kdo tak rádi pořádek nastolují, pořádek jako způsob ukrývání diabolicity. 
Vyrovnávat se s ní je totiž totéž co vynášet na světlo nejednoznačnosti bez moci je 
zrušit. 
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Shrnutí 
 
Příspěvek sleduje řadu momentů ve vývoji představy ďábla, která spadá do dějin 
náboženství, z nichž je třeba k tématu vůbec vycházet. I když dějiny této představy 
jsou zjevně starší, vlastní vývoj začíná v raném judaismu, v němž se spojují asociace 
hebrejského výrazu satan a a sociace řeckého výrazu diabolos. Protože představa 
ďábla patří především do tradičního myšlení, je otázka, co se s ní stalo v důsledku 
úpadku tohoto myšlení. Zde se nabízí hledat strukturální analogie tradičního 
náboženského symbolu v moderních dějinách. Zde se potvrzuje psychologická 
relevance otázky, jakož i důmyslná nejednoznačnost ďáblových tváří. 
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Summary 
 

On the Necessity of the Devil. The aim of this study was to point out the importance of 
the devil, the diabolical element in the development of the human psyche. The devil is 
a necessary factor for the onset of instinctive life. The figure of the devil is a grateful 
object of projections of our own evil representations, which are divided between the 
bad devil and the good God. This division often serves as a protector of the illusion of 
paradise, unity and purity. However, it is not possible to build an adult mature life on 
such a basis. It is based on the integration of bad and good objects, God and the devil, 
accepting the evil in us and dealing with the fact that paradise has been lost forever. 
 

*** 
 
Úvod  
 

Ak je možné tvrdiť niečo bez pochýb, tak to bude možno to, že človek je od počiat-
kov fascinovaný niečím cudzím, iným, primitívnym, čo v sebe a v iných opakovane 
objavoval a objavuje. To niečo iné, cudzie, alebo moralisticky viac zafarbene zlé sa ši-
kovne v priebehu dejín zmestilo pod pojem diabla. Diabol sa v literatúre, ale hlavne 
v teológii prezentuje ako pôvodca všetkého zlého, ľudskej hriešnosti. Pojem diabla 
neponecháva, aspoň na prvý pohľad, priestor pre viacznačnosť. Diabol je zlo, brutálna, 
oklieštená pravda, bez nádeje. V nasledujúcom texte sa pokúsime poukázať na to, že 
takáto interpretácia diabla je možno trochu zjednodušená a pokúsime sa zmapovať 
bližšie vzťah človeka, diabla a Boha na pozadí Miltonovho Strateného raja a Madáchovej 
Tragédii človeka. V závere sa poukážeme na to, že diabol je pre zrelý dospelý život riadený 
princípom reality nevyhnutný. Argumentačným pilierom nám bude slúžiť paradoxne 
diabolská veda, psychoanalýza.  
 
Pred rajom 
 

V Zjaveniach svätého Jána2 nachádzame krátku pasáž o vojne medzi anjelmi, vede-
nými archanjelom Michaelom a vzbúreným drakom, Satanom. O niečo farebnejšie 
tento boj popisuje Milton3 v Stratenom raji. Diabol, Satan boj prehráva, je vyhnaný 
z neba a stáva sa vládcom pekla, temnoty. Je to zaujímavý fakt, keďže jeho anjelské 
meno je Lucifer čo znamená ten, kto prináša svetlo, čo naznačuje akoby bol diabol už 
od počiatku odsúdený k inverzii. Táto inverzia je vpísaná už v jeho mene, ako svetlo 
obrátené v temnotu no ponúka sa aj priestorové obrátenie – z neba do pekla. Stojí za 

 
1 Mgr. Tomáš Puškárik, Department of Electronic Culture and Semiotics,Faculty of Humanities, Charles 
University: Prague, Czech Republic.Correspondence: Mgr. Tomáš Puškárik, U Kříže 8, Praha 5- Jinonice, 158 00. 
2 Zj 12, 7-10. 
3 Srv. J. Milton. Ztracený ráj, Praha 2018. 

mailto:puskarik.tomas@gmail.com


Tomáš Puškárik___O nevyhnutnosti diabla 

- 19 - 
 

zmienku, že u Miltona je diabol poháňaný ľudskými motívmi, závisťou a potrebou 
uznania.  

 
V klinickom slovníku by sme u diabla mohli zvažovať perverziu, teda neschopnosť 
prijať otcovský (psychoanalytickým slovníkom Oidipovský) rád a operovať v rámci 
jeho limitov, prípadne ich prekonávať kreativitou. Namiesto toho sa diabol snaží 
o zrušenie otcovského rádu pričom toto zrušenie je apriori odsúdené k nemožnosti.4 
Práve pre toto sa diabol stáva diablom až v pekle, kde sa vymyká tomuto rádu a môže 
si vytvoriť, podobne ako pervert, vlastný svet. Do tohto sveta by mal potom lákať  
aj to vznešené Božie dielo, Človeka. Je zaujímavé, že diablovo semeno perverzie v sebe 
naberá v histórii najčastejšie plášť sexuality, (nikde inde snáď tak diabol nedominuje 
ako v nej) a smilstvo, cudzoložstvo a ďalšie transgresie sexuálnych hraníc, sú, ako sa 
zdá, doménou diablovou. K myšlienke spojitosti diabla so sexualitou sa ešte vrátime.  
 

V záhrade  
 

V Miltonovi5 sa diabol vyberá na zem, aby si prehliadol človeka a aby sa pomstil 
Bohu za potupu, ktorú mu priniesla porážka. V raji spočiatku sídli Adam, ktorého Boh 
stvoril na svoj obraz. Adam dostal od Boha schopnosť pomenovávať živočíchy a svoje 
okolie, no časom sa Bohu sťažuje na osamelosť, pretože pociťuje medzi ostatnými 
nemá sebe rovného a Boh tak stvorí Evu z Adamovho rebra. Všimnime si, že už tu sa 
objavuje istý náznak toho, že by mohli mať diabol a Adam niečo spoločné, konkrétne 
pociťovanie nedostatku niečoho, pričom u diabla to je uznanie a moc, u Adama spo-
ločník. Je však otázka, nakoľko sa motívy Adama a diabla vylučujú.  

 
Prvá ruptúra v raji sa ale objavuje už v tomto momente. Človek, Adam, je stvorený 
nedostatočne, pociťujúci chýbanie. Napriek možnosti omnipotentne pomenovávať 
okolie Adam stráda. Toto strádanie je miestom túžby, ktorá vedie k stvoreniu Evy 
z Adamovho tela a Eva je tak objekt čisto narcistický, keďže vzniká z Adamovho tela. 
Zdá sa, že už v raji prahne Adam po jednote, ktorú ale nikdy nemal. U Grunbergera6 
je narcizmus stále záležitosťou vlastného tela, zakotvený v pude. Práve preto sa zdá 
byť zásadné, že je Eva stvorená z Adamovho tela a je to Eva, ktorá ponúka Adamovi 
ovocie zo stromu poznania. V Miltonovi7 dochádza ku katastrofe, zrúteniu ilúzie 
harmónie, v momente keď zatúži Eva (dodajme, že na popud diabla) po separácii. 
Adam zostáva zdesený, no necháva odísť Evu bez dozoru. Diabol zvádza Evu v sne 
(nezabúdajme, že práve sen je v psychoanalýze cestou k nevedomiu, pudovosti) a ob-
javuje sa tak ako reprezentant pudu. Eva8 ochutnáva ovocie poznania a Adam, aby ju 

 
4 Tematikou otcovského zákona a manipuláciou s ním v súvislosti s diablom nachádzame skôr v Goetheho 
Faustovi alebo V Bulgakovovom Majstri a Margarétke. Tejto téme sa venoval aj Freud v texte Diabolská neuróza 
v sedemnástom storočí. Srv. S. Freud, Neurózy a sexualita, Bratislava 2016. 
5 Srv. J. Milton, Ztracený ráj, Praha 2018. 
6 Srv. B. Grunberger, Narcissism: Psychoanalytic Essays, New York 1979. 
7 Srv. J. Milton. Ztracený ráj, Praha 2018. 
8 Diabol sa v Biblii snaží zviesť k hriechu slovami: „budete ako bohovia“. V tomto komentári je možné znovu vy-
stopovať, že Adam a Boh si naozaj nie sú rovní, tak ako Adam nebol stvorený na obraz Boha. Znovu sa objavuje 
motív strádania. Touto tematikou sa zaoberal aj Fromm v knihe Budete jako bohové. Srv. E. Fromm, Budete jako 
bohové, Praha 1993. 
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nestratil si tiež odhryzne z ovocia.9 Následkom okúsenia ovocia zo stromu poznania 
je, že Adam a Eva sa poznajú ako muž a žena. Toto poznanie odkrýva priepasť medzi 
nimi a vďaka diablovi vzniká priestor pre pudy. Separácia je zahnaná a zároveň posil-
nená koitom, ktorý síce iluzórnu jednotu dokáže navrátiť, ale iba na prchavú chvíľu. 
Po koite nasleduje u Madácha10 aj Miltona11 hádka medzi Adamom a Evou a vzájomné 
obviňovanie a popri sexualite sa objavuje aj agresia.  
 
Iluzórna jednota, raj, je po zvedení diablom navždy stratená. Prichádza hanba, Adam a Eva 
už nemôžu byť nahý, pred sebou ani pred Bohom. Skrz diabla v nich dostáva slovo radi-
kálna inakosť.  
 
U Madácha12 diabol sprevádza po zhrešení Adama skrz sen budúcnosťou ľudského 
pokolenia. Boh tento scenár na konci knihy potvrdzuje. Ovocie tu malo Adamovi po-
skytnúť možnosť vyrovnať sa Bohu. V sne ale Adam vidí iba utrpenie zavŕšené po-
slednou etapou ľudstva, vedecky objektívnym svetom bez lásky, poézie a hudby.13 
Madáchov Adam je po prebudení konfrontovaný s tým, že si nie je s Bohom rovný ale 
snaží sa túto nerovnosť poprieť. Aby dokázal, že disponuje slobodnou vôľou, odhod-
láva sa k samovražde, pred ktorou ho odradí Eva po tom, čo mu oznámi, že je tehotná. 
V Tragédii človeka dochádza k uznaniu vlastnej ľudskosti a konečnosti paradoxne až 
v tento moment. Adam uznáva porážku a zmieruje sa s Bohom. Miltonov Adam po-
dobne kľakne pred Bohom a pokorne prijíma svoj údel a odchádza s tehotnou Evou 
z raja. 
 
K realite 
 

Podľa Grunbergera14 sa človek neustále snaží o návrat do primárnej harmónie a práve 
v tejto snahe vidí človeka ako narcistického tvora. V psychoanalýze sa možno viac uchytil 
termín primárny narcizmus. Ten je však navždy stratený, možno nikdy ani neexistoval. 
Napriek tomu u človeka prevláda túžba po návrate do tohto stavu bez frustrácie. Zdá sa, 
že podobné predstavy sa uchovali a presunuli na nevinnosť detského veku. Boli to tieto 
predstavy, ktoré sa Freud snažil vyvrátiť a za ktoré je často kritizovaný dodnes. V nemčine 
je škôlka Kindergarten, čo v doslovnom preklade znamená detská záhrada. V maďarčine je 
škôlka óvoda, čo v doslovnom preklade znamená miesto, ktoré chráni. Je otázka, či chráni 
dieťa pred vonkajším svetom, alebo ilúziu detského sveta čistoty a raja dospelých.15 

 
9 Tento motív je prítomný okrem Biblie aj v Madáchovi a Miltonovi a zaoberá sa ním aj Auerbach. Srv. E. 
Auerbach, Mimesis, Praha 1968. 
10 Srv. I. Madách, Az ember tragédiája, Budapest 1924. 
11 Srv. J. Milton, Ztracený ráj, Praha 2018. 
12 Srv. I. Madách, Az ember tragédiája, Budapest 1924. 
13 Green posúva chápanie Freudovho pudu smrti, keď tvrdí, že v ňom nejde ani tak o silu deštrukcie, ale skôr o stav 
bez objektu, disobjektifikácii. Tam, kde by mohli byť láska alebo nenávisť je zrazu prázdno. V tomto zmysle by 
mohlo byť zaujímavé interpretovať posledný Adamov sen ako realizáciu pudu smrti aj v zmysle akom ho chápal 
Freud pôvodne, teda ako o snaženie sa o návrat do materského lona, teda stavu bez frustrácie. Adam by sa tak 
naozaj dostal späť do raja, ale rozhodne inak, než si to predstavoval. Poznamenajme ešte, že v kresťanstve sa peklo 
často prirovnáva k stavu bez Boha a lásky. Srv. A. Green, The work of the negative, London 1999. 
14 Srv. B. Grunberge, Narcissism: Psychoanalytic Essays, New York 1979. 
15 Stret detského a dospelého jazyka je v psychoanalýze zmapovaný vo Ferencziho najznámejšom článku o zmätení 
jazykov medzi dospelými a deťmi. Srv. S. Ferenczi, Technikai Írások, Budapest 2006. Gutierrez – Pelaez polemizuje 
nad tým, či tento rozkol nie je spôsobený práve tým, že si dospelý udržiavajú predstavu o detskej záhrade.  
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Boh umožnil človeku návrat, pokiaľ sa bude riadiť jeho pravidlami. Človek (tejto línie 
sa drží Madách aj Milton) môže pokračovať v živote bez raja, ale iba s prísľubom 
budúcej spásy, možnosti návratu k Bohu (Kleiniánskou16 terminológiou je dobrý ob-
jekt dostatočne stabilný a objavuje sa možnosť a schopnosť reparácie). Človek sa ale 
o návrat napriek tomu pokúša. V Biblii sa táto téma objavuje pri stavbe Babylonskej 
veže, ktorej dostavaniu musí Boh zabrániť a tak zamieša jazyky ľudstva. Ilúzia jednoty 
sa znovu stráca, ale objavuje sa tu ale znovu dôležitý moment, známy už zo záhrady. 
Inakosť, odlišný jazyk, alterita (nielen pohlavná, aká vznikla stvorením Evy alebo 
medziľudská ako pri Babylonskej veži). Diabol je prvou metaforou vnútornej inakosti. 
Raj je udržateľný iba za cenu štiepenia. Svet Adama a Evy je vybudovaný na predstave 
dobrého Boha a zlého diabla. Musia byť v neustálom strehu pred zvádzajúcimi po-
kusmi diabla a trestom Boha. Táto situácia až nápadne pripomína Kleinovej parano-
idne schizoidnú pozíciu. Tá je sprevádzaná obranami ako popretie, omnipotentná 
kontrola a projekcia. Diabol aj Boh sú projikované rozštiepené reprezentácie objektov 
a ja.  
 
Realita dospelého a zrelého človeka ale nemôže byť redukovaná iba na raj. Kleinovej 
depresívna pozícia so sebou prináša nielen vinu za predošlé útoky na dobrý objekt, ale 
aj zmierenie sa s realitou straty a snahu o reparáciu. Vystihuje to Milton: 
 
 „A potom sa odobrali na miesto,  
 kde ich súdil Boh, a poklonili sa 
 pred ním úctivo a vyznávali tam 
 vinu svoju a prosili ho za milosť 
 vrúcne, zmáčajúc zem slzami 
 horkými a neustálym vzdychaním, 
 vysielaným skrúšeného zo srdca, 
 nasýtili povetrie a javili 
 pravú ľútosť svoju a tichú pokoru.“17 
 
Depresívna pozícia je tak spojená so stratou kontroly nad objektom, spojenou s konfron-
táciou so separáciou. Objekt nie je nesmrteľný ani netvorí jednotu so subjektom, ako je 
to v raji. Naopak, je niečím iným, alteritou, s ktorou je však možné budovať vzťah až po 
tom, čo je strata objektu prijatá a proces trúchlenia dostáva svoj priestor. Je možné, že 
medziľudské vzťahy sú snahou o akýsi návrat do raja, alebo snahou o splynutie do 
pôvodnej jednoty, no isté je, že z depresívnej pozície si je človek vedomý nemožnosti 
návratu. Depresívna pozícia umožňuje uniesť stratu raja a objektu, no zároveň neupad-
núť do úplného zúfalstva. Zlý a dobrý objekt, Boha a diabla už nie je potrebné rozštiepiť, 
ako to bolo v raji, aby sa manickými obranami zachovala jednota.18 Dobrý objekt je už 
natoľko silný, že blízkosť zlého objektu ho nezničí. Diabol aj Boh môžu figurovať v jed-
nom príbehu. Inými slovami to diabolské v nás a v tom druhom je možné prijať.  

 
Srv. M. Gutierrez- Pelaez, Confusion of tongues: A retrurn to Sandor Ferenczi, London 2018. 
16 Srv. M. Kleinová, Závist a vděčnost a jiné práce z let 1946-1963, Praha 2005. 
17 J. Milton. Ztracený ráj, Praha 2018, s. 382.  
18 Je zaujímavé, že v raji sa Boh a diabol nikdy neobjavujú súčasne.  
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Zhrnutie 
 
Cieľom textu bolo poukázať na dôležitosť diabla, diabolského elementu vo vývine 
ľudskej psychiky. Diabol je nevyhnutným faktorom pre vznik pudového života. 
Figúra diabla je vďačným objektom projekcií našich vlastných zlých reprezentácií, 
ktoré sú rozštiepené medzi zlým diablom a dobrým Bohom. Toto rozštiepenie plní 
často funkciu ochrancu ilúzie raja, jednoty a čistoty. Dospelý zrelý život však nie je 
možné postaviť na takomto základe. Ten je založený na integrácii zlých a dobrých 
objektov, Boha a diabla, prijatí toho zlého v nás a vyrovnaní sa s faktom, že raj bol 
navždy stratený. 
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Na scestí antiďábelské propagandy 
Petr Bláha1 
Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 

 
 
Summary 
 
On the Path of Anti-Devil Propaganda. The article outlines various ways of 
understanding the devil, against the background of the relationship between the devil 
and God. To indicate the ambiguity of the explanatory possibilities of this topic, the 
author uses the inspiring stimuli of Flusser's monograph The History of the Devil, in 
which the devil's attempt to control man is presented as a long-term strategy. These 
motives are then complemented by Jung's reflection on the Old Testament story of Job.  
 

*** 
 

Svět ovládá ďábel. Jakákoliv snaha postavit se zvrácenostem při naplňování nějaké 
představy o nápravě společnosti je marná a předem odsouzená k neúspěchu. Do 
zmaru však promlouvá přesvědčení o výjimečnosti rezistence vyvoleného člověka, 
který se dokáže vymanit z podmanivosti ďábelských rošád. Svět sice není schopen 
vykouknout ze svého překrytí účinným zlem, ale jedinec může být omilostněn natolik, 
aby marnost tohoto údělu nahlédl a udržel si odstup od vřavy protisil, které se ubíjejí 
navzájem. Pokud nám tento obraz není alespoň trochu povědomý, doplňme ho o další. 
Každý jedinec zápasí s obtížně zvladatelnými posedlostmi, jejichž ďábelský původ  
z nich činí tak rozhodnou sílu, že ji lze zmást pouze spoléháním na společensky 
míněnou kultivaci. V osobním boji jsme příliš sami a opuštěni, a proto přicházejí na 
pomoc společenské instituce, jež si vytváříme na podporu našeho lepšího já. A komu 
překáží zmínka o ďábelskosti, může ji poněkud lehkovážně, ale s lehkou myslí 
pominout, aniž by se smysl obou pozic nějak výrazně proměnil. Ve světě vládne 
přítomnost zla, které se snažíme utlumit rozličnými životními strategiemi. Navzdory 
této rozličnosti se však všechny vejdou do schematického vymezení dvou krajních 
pozic. Buď nalézáme oporu proti převaze zla v naději na výjimečnost osobního údělu, 
nebo svou víru v radostnější očekávání delegujeme na úsilí o dosažení společenské 
optimalizace. V obou případech dokonce máme tendenci zlo obhajovat jako důležitý 
předpoklad toho, že bezbřehost našich dní získává žádaný směr, který potřebujeme, 
abychom se mohli ubezpečovat o správnosti našich rozhodnutí a našeho jednání. 

 
Po úvodním zpřehlednění problému se nyní pokusíme nabídnout výklad, jenž 

nebude již předem ovládnut soucitem s nelítostným údělem člověka. Začněme 
poukazem na pozoruhodně inspirativní Jungovu interpretaci starozákonního příběhu 
o Jobovi. V závěrečných pasážích autor upozorňuje na zásadní proměnu ve vývoji 
křesťanského vnímání úlohy ďábla. Přestože se křesťanské náboženství považuje za 
monoteistický typ víry, Jung připomíná jeho závažný náběh k dualismu. Během 

 
1  Mgr. Petr Bláha, PhD, Politology and Philosophy Department, Faculty of Arts of Jan Evangelista Purkyně 
University in Ústí nad Labem, Czech Republic. Correspondence: Mgr. Petr Bláha, Ph.D., Filozofická fakulta 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Pasteurova 13, 400 96, Ústí nad Labem. 
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třetího století se totiž existence zla začala nápadné přibližovat chápání ďábla, který se 
stává takřka osamostatněným principem. Na pozadí tohoto posunu lze však rozeznat 
nauku, která zlo zároveň marginalizuje tím, že z něho činí pouhý nedostatek dobra. 
Zdá se tedy, že osamostatnění ďábelského zla vytváří důležitý předpoklad pro jeho 
výrazné oslabení, protože takové zlo je obráno o důvod své jakkoliv míněné převahy 
nad dobrem. Pak již nic nebrání finální tezi, že zlo je plně závislé na celkovém dobru, 
což je teze, které dodal významné posvěcení Augustin. 
 
Pro Jungovo hledání přiměřené odpovědi na archetypální výzvu Jobova životního 
údělu je důležité upozornit na to, co osamostatnění ďábelského zla zakrývá. Tím se 
dostáváme k logicky pochopitelné, leč lidsky obtížně vstřebatelné, představě, že Bůh 
nestvořil pouze svět a člověka, ale také ďábla. Do našeho uvažování tak vstupují různé 
možnosti uchopení toho, co takto míněná dominance Boha nad ďáblem může zname-
nat nejen pro pochopení Boží vůle, ale také pro rozšíření prostoru při úvahách o lid-
ském údělu. Jistě můžeme zesilovat motiv ďábelské vzpoury vůči stvořitelskému 
úmyslu, a tím dojít až na práh samostatné existence zla, která tak může být připravena 
ke snadnějšímu ovládnutí včas připomenutou Boží všemocí. Tím se ale vytratí v jistém 
smyslu původnější obtíž, totiž jak lze brát s plnou vážností možnost samotného aktu 
vzpoury. Není již ďáblova vzpoura pouze manifestací Boží převahy a není dojem sku-
tečnosti této vzpoury pouze momentem něčeho podstatnějšího, co se odehrává ve 
vnitřních napětích toho, co bývá decentně překrýváno poukazem na Boží všemohouc-
nost? 
 
Domníváme se, že právě nyní nastává vhodný okamžik k tomu, abychom se zastavili 
před vstupem do Jungova ohledávání otevírajících se obtíží a nahlédli do díla jiného 
autora. Je to Flusserův Příběh ďábla, z něhož jsme si vypůjčili sousloví pro název. 
Flusserova úvaha je zjevně motivována našimi často příliš průhledně zjednodušenými 
identifikacemi ďábla, jimiž si pomáháme jen s krátkozrakou omezeností. Takové 
identifikace nás totiž velice snadno doběhnou a usvědčí z toho, že odvoláním na ďábla 
pouze odvádíme pozornost od našich ryze světských zájmů. Takové pochybnosti 
Flusser odůvodňuje již vstupním rozdílem mezi Bohem a ďáblem. Jeho příběh ďábla 
totiž vychází z vědomí, že na rozdíl od Boha má ďábel svůj příběh, tedy své dějiny 
nebo také dění, jež má svůj počátek. Zatímco Bůh je mimo časové a dějinné souřadnice, 
ďáblovi záleží na dějinném směřování, protože právě dějinný pohyb mu propůjčuje 
jeho panství a moc. V tomto smyslu má k člověku mnohem blíže ďábel než Bůh, čímž 
každé ulevení z rozpoznání ďábelských příznaků může znamenat, a pravděpodobně 
také znamená, posílení ďáblovy převahy. Proto Flusser varuje před unáhleností 
jakékoliv antiďábelské propagandy, jejímiž oběťmi nejsou pouze různé typy 
mučedníků či čarodějnic, ale na obecnější úrovni také lidé, kteří svým rozhledem 
nenaplňují právě platné představy o oprávněných dějinných pohybech. 
Propagandistické „malování čerta na zeď“ nedoceňuje závažnost ďáblovy skutečné 
rafinovanosti. Tím, že podléháme iluzi o narovnání cesty ke šťastnějším zítřkům, 
odhalujeme společenské nepřátele a jejich likvidací napomáháme ďáblovým 
úmyslům. Ďábelskost totiž není prioritně v tom, čeho se musíme zbavit, abychom 
mohli něčeho dosáhnout. Mnohem spíše vstupuje do iluzí, které si vytváříme nejen o 
stavu společnosti, ale také o sobě. 
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Pokud bychom tento Flusserův postřeh vzali vážně a dočasně ho vyňali z provokativní 
souvislosti s ďáblovou rafinovaností, došli bychom k tvrzením, která na nás dopadají 
z rozličných filosofických kontextů, aniž by zásadněji otřásla stereotypy, jež se stále 
absurdněji prosazují v našem jednání. Například se okrádáme o plnost bezprostředně 
nabízeného prožitku, který by nás mohl existenciálně ukotvit natolik, že bychom byli 
schopni eliminovat své útěky do projekcí. Jimi totiž prozrazujeme své vyhnanství z 
původní naplněnosti. Naše nemoc je frustrací z toho, že své naplnění valíme stále před 
sebou a nenecháme se do něho vpustit. Takové mentální rozpoložení se velmi často 
nechá oklamat příslibem, že vyšší pravděpodobnost na dosažení pocitu naplnění 
souvisí s návody na usnadnění života. Není třeba nadbytečných upřesnění, abychom 
v takto naznačených disproporcích odhalili podvodný charakter politiky či 
technologických garancí zpřístupňování ráje, v němž se teprve rozvine naše 
opravdové lidství. Posedlosti tohoto druhu jsou dle Flussera součástí ďáblova 
důvtipu, a proto nám pouze prozrazují naší odhodlanou účast na ďáblově snaze 
vyhnat Boha nejen ze světa, ale také z naší vlastní mysli. Důvěra v propagandistické 
odstranění všeho, co nevyhovuje našim představám o dějinném pokroku, zvyšuje 
úspěšnost ďáblova mistrného tahu s vyčleněním hodnoty svobody. Bez ohledu na 
příležitostné číslovky různých výročí, které s povědomím o svobodě spojujeme, se 
totiž oslavou svobody oddáváme bezpečí ďáblovy náruče. 
 
Flusser své pojednání o příběhu ďábla opírá o pozoruhodné zahlédnutí možnosti 
seřadit tradiční seznam sedmi smrtelných hříchů do chronologické návaznosti. Tím se 
rozehrává děj, jenž z historických kulis činí místo pro zápas o stále efektivnější 
zaplétání člověka do osidel bezvýchodnosti. Flusser sice spojuje smrtelné hříchy se 
starou moudrostí katolické církve, nedělá to však z toho důvodu, že by z této církevní 
instituce hodlal učinit arbitra lidského tragického údělu. Naopak spíše připomíná, že 
tematizace smrtelných provinění dala církvi do rukou zbraň, která posloužila k tomu, 
aby se církev stala předvojem antiďábelské propagandy. Jejím důsledkem bylo 
jednoznačně negativní líčení ďábla, čímž se ovšem výrazně oslabovalo povědomí o 
tom, že ďáblova závislost na dějinnosti je s parametry lidského chápání provázána 
mnohem intimněji, než bychom byli ochotni si připustit. Záporná prezentace ďábla 
tak neopouští hlediska ďáblovy strategie a vede ke splývání lidských úmyslů s 
ďáblovými. Proto Flusser upozorňuje, že naivitu katolické nauky musíme doplnit o 
kladné aspekty ďábla, které jsme schopni svými antiďábelskými zásahy úspěšně hájit.  
Abychom se v těchto zvláštních rozporech zorientovali, je nezbytné smrtelný hřích 
pýchy nazývat úsilím o posílení sebevědomí, k lakomství nezapomenout dodávat naši 
hrdost na ekonomii, pod nestřídmostí vidět i nároky na zvyšování životní úrovně  
a závist spatřovat i v pozemském zápase o sociální spravedlnost či politickou svobodu. 
Tato doplnění nejen zcela odbourávají počáteční dojem, že Flusser respektuje 
katolickou nauku, ale mimo jiné míří kriticky na jakoukoliv obhajobu institucionálního 
zajištění společnosti. 
 
Máme-li si prostřednictvím Flussera přiblížit náročnost úvah o provázanosti Božího 
záměru s úspěšností ďáblova vrůstání do příběhu lidských dějin, musíme se zoriento-
vat v různých vrstvách Flusserova sdělení. Na první pohled je pozoruhodné, že nejči-
telnější vrstvu, která zachycuje růst vyspělosti člověka jako postupného potvrzování 
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ďáblovy převahy, doplňuje mnohem nesmělejší vrstva, jež naznačuje možné meze 
ďáblova vlivu. Se situací člověka to sice vypadá tak, že na každý vývojově úhybný 
manévr má ďábel prostředek na to, aby zabránil úniku člověka, přesto každý nový 
nápor na ďáblův důmysl zvyšuje jeho pochybnosti, zda bude stačit na další stádium 
lidského vývoje. Ďábel sice ví, co chce, ale konkrétní dějinný průběh mnohdy dává 
iniciativu do rukou člověka a z ďábla činí toho, kdo je nucen držet krok, aby jeho vláda 
nedoznala nebezpečných trhlin. Podobně jako Jung ani Flusser pouze nekritizuje ome-
zenost lidského rozhodování na základě zpřehledněného dualismu dvou principů. Na 
některých místech svých úvah dává tušit předpoklad, že ďábel je součástí Božího stvo-
řitelského aktu a že je v jistém smyslu nástrojem ve službách Božího úmyslu. Zřejmě 
nejrozhodněji upouští uzdu nesmělosti v závěru části, kterou věnuje vylíčení různých 
ohledů naší smyslnosti. Opatrně nastiňuje možné vysvětlení samotného stvoření 
ďábla tím, že větší složitost a duchovnost života sice posilují ďábla, ale zároveň se 
umocňuje vliv Boha. Charakter takto vyjádřené úměry umožňuje různá domýšlení. 
Například takové, že Boží všemocnost naráží na meze svého bezčasí, a tím závisí na 
určitém zprostředkování vlastního vlivu nad něčím, co se zdá být v rozporu s nedějin-
ností. Ďábel tak napomáhá tam, kde by pouhá všemocnost byla nedostatečnou kom-
petencí. Je však otázkou, zda si je ďábel vědom své zprostředkovatelské úlohy a zda 
je tudíž vyrozuměn o svém údělu.  
 
Flusser z pochopitelných důvodů nedává definitivní odpověď na to, zda se dějinné 
fiasko lidské civilizace pojí s ďáblovou zprostředkovatelskou službou Bohu, či zda se 
jedná o jeho neúspěch, a tím také o doklad podřízenosti jeho vlivu na dějinné vyústění. 
Příběh ďábla dovádí člověka až na pokraj rizika dějinného procitnutí ze sebeklamu, 
jenž lidstvo vedl k posilování snu o vlastní neomezenosti a velikosti. Rozklad této iluze 
však není návratem vstřícnosti vůči Boží vůli. Lidská mysl je zmítána zmatkem a dez-
orientací, což je částečně způsobeno obtížně odstranitelnými nánosy předchozích 
dějinných etap. Z hledání dějinného zakotvení vzniká podivná karikatura, na níž se 
Bůh s ďáblem objímají, a náš pohled neumožňuje rozeznat, zda tak činí se záměrem se 
políbit, či uškrtit. Naše obtížná situace nám rozostřuje jednoznačnou identifikaci ďábla 
i Boha, a tak vězíme v jakémsi bezednu, z něhož nejsme schopni rozhodnout, komu 
přejeme vítězství. Nezbývá než se naplňovat domněnkami, zda naše zmatenost není 
důsledkem Božího podcenění ďáblovy zprostředkovatelské role a zda připuštění toho, 
že veškeré zlo ve světě lze připsat Bohu, nás ještě opravňuje k tomu, abychom 
neztráceli naději. 
 
Aniž bychom se domnívali, že naši úvahu není záhodno zakončit tímto Flusserem 
podníceným a poněkud trýznivým závěrem, vraťme se ještě na chvíli k odvážnějším 
Jungovým průnikům. Jungovým zřejmě stěžejním problémem je důvod Boží 
trpělivosti vůči ďáblovi. Jobův příběh proto využívá k intenzivnějšímu nasvícení toho, 
co se může skrývat za překvapující ochotou Boha uposlechnout ďáblovo našeptávání. 
Také Job nejprve trpí uvězněním do lidské naivity, když sní o milujícím a spra-
vedlivém Bohu. Boží volba nabídnout Jobův život ďáblovu experimentování však zá-
sadně proměňuje Jobovo přesvědčení. Uprostřed svého utrpení rozpoznává, že Bůh je 
v jistém smyslu méně než člověk, a to navzdory své všemohoucnosti. Ta totiž znamená 
úplnost, jež se míjí s přízemní představivostí člověka již tím, že přesahuje jeho po-
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vědomí o závažnosti morálního soudu. Naše uvažování se rozdírá o hranice 
rozpoznání rozdílu mezi dobrem a zlem, čímž k Bohu vzhlížíme jako ke kýžené 
kompenzaci našich morálních nesnází. Jenže obsahem všemohoucnosti je úplnost 
spravedlnosti i jejího opaku. Boží všemohoucnost přesahuje kritéria morálního 
úsudku, což z lidského pohledu musí vyvolávat dojem rozpolcenosti. Jedním z dů-
sledků této rozpolcenosti je lidsky nepochopitelný rozmar, jehož obětí se stává také 
Job. Právě Jobova zkušenost obrací vztah odkázanosti člověka na Boha. Přestože Boží 
nemorálnost přináší do hry i nevyzpytatelné projevy lhostejnosti vůči člověku, Job si 
spatření Boží slabosti vyhodnocuje jako podnět pro vlastní snahu pomoci Bohu proti 
ďáblovi. Příběh Joba tak Jungovi umožňuje nabídnout doplňující vyjádření vztahu 
mezi Bohem a ďáblem. Boží trpělivost s ďáblem rozhodně nelze odbýt tím, že 
přeceněním Boží všemohoucnosti učiníme z ďábla předem poraženého Božího 
protihráče. Z obou textů tudíž vyznívá ztracenost člověka v upadající či zcela 
zapomenuté zbožnosti. Z dramatu lidské existence se stává pouze útěšná adorace 
Boha, jenž je obrazem lidského ztroskotání a strachu z ďábla, jehož ďábelskosti se 
přestalo rozumět. 
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Shrnutí 
 

Článek nastiňuje různé možnosti chápání ďábla, a to na pozadí vztahu mezi ďáblem a 
Bohem. Pro naznačení nejednoznačností výkladových možností tohoto tématu 
využívá inspirativních podnětů Flusserova díla Příběh ďábla, v němž se ďáblova snaha 
ovládnout člověka předvádí jako dlouhodobá strategie. Tyto motivy jsou pak 
doplňovány Jungovou úvahou nad starozákonním příběhem o Jobovi. 
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Summary 
 
Pitfalls of Self-fulfilling Prophecy. This text deals with problematics of self-fulfilling 
prophecy thus situations when some expectations become their own destiny. Firstly, 
the focus is put on introduction of this phenomenon in sociology by the American 
sociologist Robert K. Merton. Furthermore, several variations of the given 
phenomenon from the field of social and educational psychology are presented. The 
main emphasis is put on demonstration of potential pitfalls resulting from the 
standard conceptions of these phenomena. 
 

*** 
 

V nejrůznějších rčeních bývá mnohdy obsaženo mnohem více, než se nám jejich 
prostřednictvím na první pohled nabízí. Že je tomu tak i v případě úsloví „Dávej si po-
zor na to, co si přeješ, mohlo by se ti to vyplnit“ se pokusíme ukázat na základě kritické 
analýzy jevu sebenaplňujícího se proroctví. Tento fenomén, kdy se, zjednodušeně ře-
čeno, jistá očekávání mohou stát svým vlastním osudem, uvedl do sociologického 
myšlení americký sociolog Robert King Merton. Daný jev byl následně (i) na základě 
Mertonovy koncepce zkoumán též na poli (sociální) psychologie, kde jej v jistých 
modifikacích můžeme znát např. pod metaforickými termíny Pygmalion, Galatea či 
Golem efekt. Obecně se také hovoří o sebenaplňující (se) předpovědi. V následujícím 
textu se tak tímto jevem budeme zabývat v jeho různých formách. 
  

Pojem sebenaplňujícího se proroctví použil Merton ve svém článku The Self-Fulfilling 
Prophecy2 v roce 1948. Svou studii následně zařadil i ve svém slavném díle Social Theory 
and Social Structure,3 které je odborníky považováno za jedno z nejvlivnějších sociolo-
gických děl 20. století.4 Avšak zatímco význam Mertonova myšlení lze asi jen stěží 
přecenit,5 koncepce sebenaplňujícího se proroctví významu svého „stvořitele“ v rámci 
sociologie zdaleka nedosahuje. Přesto se dle našeho názoru jedná o jev, jenž si zaslouží 
jistou pozornost. 
 

 
1 Mgr. Radan Elischer, Rektorát Ostravské univerzity, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava. 
2 R. K. Merton, The Self-Fulfilling Prophecy, in: The Antioch Review, 1948, vol. 8, no. 2, s. 193–210.    
3 R. K. Merton, Social Theory and Social Structure, New York, First published 1949 (1957, 1968). V naší práci 
vycházíme především z českého překladu Mertonovy stati The Self-Fulfilling Prophecy, in: R. K. Merton, Studie ze 
sociologické teorie, Praha 2000.  
4 Např. dle hlasování členů Mezinárodní sociologické asociace (ISA),  
viz URL: https://www.isa-sociology.org/en/about-isa/history-of-isa/books-of-the-xx-century.   
5 Merton také bývá standardně řazen mezi hlavní sociologické teoretiky 20. století, srv. např. A. Giddens, 
Sociologie, Praha 2013, s. 79.  

mailto:r.elischer@gmail.com
https://www.isa-sociology.org/en/about-isa/history-of-isa/books-of-the-xx-century
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V úvodu svého pojednání o sebenaplňujícím se proroctví Merton rozvádí dle svých 
slov základní teorém sociálních věd, který uvádí, že „jestliže lidé definují situace jako 
reálné, jsou tyto reálné ve svých důsledcích.“6 Toto tvrzení pochází od amerického so-
ciologa W. I. Thomase, který tím tedy říká, že pokud lidé určité situace pokládají za 
skutečné, pak tyto situace ve svých důsledcích skutečné jsou. Jedná se tudíž o tzv. de-
finici situace, což znamená, že sociální situace je ovlivněna tím, jak ji definovali její 
účastníci. Skutečnost je tak svým způsobem věcí definice.7 Thomasův teorém pokládá 
Merton za klíčový a upozorňuje, že v zásadě stejná tvrzení byla vyslovována mnoha 
učenci již v minulosti. Merton kupříkladu zmiňuje i taková jména jako jsou Karl Marx 
či Sigmund Freud.8 Podle Mertona nám daný teorém připomíná, „že lidé reagují neje-
nom na objektivní charakteristiky situace, ale také – a někdy především – na význam, 
který pro ně tato situace má. Jakmile situaci přiřknou nějaký význam, jejich následné 
chování a některé z konsekvencí tohoto chování jsou determinovány tímto připsaným 
významem.“9 Merton tento koncept aplikuje na dění v bankovním sektoru10 při Velké 
hospodářské krizi a na příkladu fiktivní banky ukazuje modelový případ,11 kdy daná 
banka je objektivně prosperující institucí, ale kvůli mylné definici situace se stane ze 
dne na den nesolventní. Na základě nepravdivých pověstí o nesolventnosti dané 
banky, jež se začaly šířit mezi lidmi, došlo k tomu, že mnoho lidí si přišlo vybrat své 
vklady, které banka nemohla uspokojit, a stala se tudíž skutečně nesolventní aneb pro-
roctví se naplnilo. Na začátku dne přitom banka nebyla v platební neschopnosti, ale 
právě zvěsti o tom, že je nesolventní, způsobily náhlou a enormní poptávku po výbě-
rech, což nakonec vedlo k situaci, kdy banka nemohla svým závazkům dostát. „Tento 
příklad nám říká, že veřejné definice situace (proroctví či předpovědi) se stávají inte-
grální součástí situace, čímž ovlivňují následný vývoj.“12 
 
Merton ve vzorci sebenaplňujícího proroctví spatřuje běžnou lidskou záležitost  
a uvádí další příklady tohoto jevu v podobě nervozity studenta před zkouškou či 
vzniku války. Tak student, který si nevěří, je svou nervozitou natolik svázán, že se 
kvůli ní nesoustředí na učení a u zkoušky pak skutečně podá neadekvátní výkon. 
Válka mezi dvěma národy pak může vzniknout tím, že se lidé domnívají, že je nevy-
hnutelná, na základě čehož bují zbrojní průmysl i počet lidí ve zbrani, až očekávání 
konfliktu pomůže vytvořit válku reálnou. „Počátkem sebenaplňujícího se proroctví je 
nesprávná definice situace, jež vyvolává nové chování, díky kterému se původně 

 
6 R. K. Merton, Studie ze sociologické teorie, Praha 2000, s. 196.  
7 Srv. P. L. Berger, Pozvání do sociologie. Humanistická perspektiva. Brno 2017, s. 88.   
8 V úvodní kapitole svého stěžejního díla se Merton zamýšlí mj. nad zkoumáním „znovuobjevených“ myšlenek 
v průběhu dějin. Uvádí řadu příkladů, jež by se snadno daly považovat za určité anticipace soudobých (nejen) 
sociologických jevů. Jako specifický příklad „předjímání“ sebenaplňujícího se proroctví pak zmiňuje francouzského 
filosofa a vědce 17. století Pierra Gassendiho, který tvrdil, že astrologické předpovědi osudu jedinců (kteří na ně 
věří) přispívají k jejich následné realizaci svým působením na přesvědčení dotyčných. viz R. K. Merton, Social 
Theory and Social Structure, s. 20. Poznamenejme však, že Merton si byl dobře vědom, že pro pochopení vývoje 
lidského myšlení je nutno vznik takových „anticipací“ pečlivě analyzovat, a ne v nich automaticky vidět právě 
anticipace pozdějších jevů.   
9 R. K. Merton, Studie ze sociologické teorie, Praha 2000, s. 197. 
10 O sebenaplňujícím se proroctví hovoří rádi i mnozí ekonomové. Např. Hana Lipovská uvádí jako typické 
sebenaplňující se proroctví případ „Tulipománie“, která vyhnala v 17. století v Holandsku ceny tulipánů do 
absurdních výšin a odstartovala tak finanční krizi poté, co jejich cena prudce klesla. Více k tomu a spekulačním 
bublinám in: H., Lipovská, Moderní ekonomie, Praha 2017, s. 175–180.   
11 Podrobněji viz R. K. Merton, Studie ze sociologické teorie, Praha 2000, s. 197–198.  
12 Ibid, s. 198.  
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mylná představa stane pravdivou.“13 A toto má dle Mertona také další závažný důsle-
dek, neboť právě na základě toho, že se daná představa stane skutečnou, dokládá se 
tím (chybně) její „pravdivost“ již od počátku – „prorok“ se tak domnívá, že měl 
pravdu, protože se proroctví přeci vyplnilo. Vzniká nám tak jakýsi začarovaný kruh.  
 
Je však otázkou, na kolik je původní definice situace (v různých situacích) zcela ne-
správná. Domníváme se totiž, že např. v případě daného příkladu s bankou je možné 
vyústění situace (naplnění proroctví) v možnosti již nutně existující, a to ze samé pod-
staty bank, které fungují na principu bankovnictví s částečnými rezervami (nehledě na 
„fiatní“ podstatu peněz jako takovou). Banka tak ani zdaleka neuchovává plnou hod-
notu našich vkladů a můžeme tedy svým způsobem říci, že jakákoliv počáteční situace 
je již v základu nastavena tak, že jednotlivá banka reálně nemůže zvládnout situaci, 
kdy si pro své vklady přijde většina vkladatelů zároveň. Proroctví tak nad námi spíše 
konstantně visí a potenciální nesolventnost dané banky je dle našeho mínění již vyte-
sána v jejích základech a počáteční definice situace ohledně (ne)solventnosti banky tak 
nemůže být zcela mylná. Spatřujeme tak jistý rozdíl i mezi tímto příkladem a přípa-
dem „nervózního studenta“, který Merton zmiňuje. Zatímco při dostatečném počtu 
vkladatelů (v určitém čase), kteří si přijdou do banky pro své vklady, situace nemůže 
prakticky dopadnout jinak,14 než že je banka neuspokojí, tak v případě onoho nervóz-
ního studenta před zkouškou není z našeho úhlu pohledu výsledek dané zkoušky tak 
jednoznačný (a v takové míře ovlivněn jeho nervozitou a přesvědčením o neúspěchu 
jako počátečními podmínkami následného splněného proroctví). Jednoduše řečeno, 
student má alespoň „slušnou“ šanci být u zkoušky úspěšný i navzdory své nervozitě 
a nepřipravenosti (neboť faktorů, které o tom „rozhodují“ je více). Takovou šanci 
ovšem nemají (za výše uvedených podmínek) ani vkladatelé ani banka. Tímto ne-
chceme zpochybňovat (možnou) platnost koncepce sebenaplňujícího proroctví, neboť 
v obou srovnávaných případech k jeho naplnění za jistých podmínek dochází,15 ale 
spíše se snažíme poukázat na to, že se rozhodně nejedná o žádný obecně a vždy platný 
„zákon“. 
 
Dlužno však podotknout, že Mertonova studie se nicméně soustředí zejména na roli 
fenoménu sebenaplňujícího se proroctví v oblasti sociální problematiky.16 Podle 
Mertona tento jev ve velké míře přispívá k vysvětlení dynamiky rasových a etnických 
konfliktů v (z dnešního pohledu tehdejších) USA. Z tohoto hlediska, zjednodušeně 
řečeno, sociální přesvědčení mohou vytvářet sociální realitu. Na začátku stojí opět 
nějaká chybně definovaná situace, jež je v určitém etniku zakořeněná. Merton uvádí 

 
13 R. K. Merton, Studie ze sociologické teorie, Praha 2000, s. 199. 
14 Samozřejmě pomineme-li např. státní intervence či jinou „pomoc zvenčí“.  
15 Uvažme také následující varianty, kdy student x je přesvědčený o tom, že u zkoušky bude neúspěšný a vlivem 
tohoto svého přesvědčení zanedbá přípravu a následně skutečně u zkoušky pohoří. V tomto případě bychom dle 
Mertona aj. jistě hovořili o sebenaplňujícím se proroctví. Oproti tomu student y je rovněž přesvědčen o tom, že 
bude neúspěšný, na základě čehož také zanedbá přípravu, ale zkoušku přesto úspěšně absolvuje. Proroctví se 
v tomto případě nenaplnilo, byť výchozí „podmínky“ (studentovo přesvědčení a následné chování) byly identické. 
Domníváme se, že v tomto případě by nikdo na jev sebenaplňujícího se proroctví nepoukazoval. Což nás skoro 
může svádět k domněnce, že o platnosti uvedeného jevu rozhoduje především to, co skutečně nastane. Je tak 
otázkou, zda se pak ale nejedná spíše o vysvětlení než o předpověď.   
16 Srv. L. Jussim, Ch. Fleming, Self-Fulfilling Prophecies and the Maintenance of Social Stereotypes: The Role of Dyadic 
Interactions and Social Forces, in: N. C. Macrae, Ch. Strangor, M. Hewstone, ed., Stereotypes and Stereotyping,  
New York 1996, s. 161–192.    
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např. předsudky většinové bílé17 populace vůči té černošské v pracovní a vzdělávací 
oblasti. Situaci demonstruje na příkladu bělochů, kteří si myslí, že černoši by neměli 
být členy odborů, že jsou to „stávkokazi“, protože bez problémů přijímají práci za nižší 
mzdu, než bývá obvyklé. Takto hovoří tehdejší „fakta“, resp. takto vnímá Mertonův 
modelový příklad bělocha danou situaci. Uniká mu však, že „fakta“, která pozoruje 
„vytváří především on sám a jemu podobní. Jestliže totiž ve své definici situace 
pokládá černocha za nenapravitelného narušitele principů odborového hnutí a jestliže 
černochy vylučuje z odborů, vyvolává tím řadu důsledků, které skutečně spoustě 
černochů stěžují, ne-li přímo berou možnost vyhnout se roli stávkokaza.“18 Merton je 
přesvědčen, že černoši byli stávkokazi právě proto, že nebyli připuštěni do odborů  
a ne naopak. Argumentuje tím, že jev černochů jako stávkokazů vymizel s jejich větší 
participací v odborech. Kruh sebenaplňujících se proroctví tak podle Mertona může 
být prolomen tím, že se změní počáteční definice situace. „Je potřeba zpochybnit 
původní domněnku a prosadit novou definici situace – teprve potom prokáže další 
sled událostí lživost této domněnky. Teprve potom přestane přesvědčení vytvářet 
realitu.“19 Fungování sebenaplňujícího se proroctví ve společnosti tak lze podle 
Mertona zastavit, a to především za pomoci institucionálních změn, jakou může být 
např. legislativní změna ohledně pojištění bankovních vkladů, která napomůže tomu, 
že lidé se nebudou muset o své vklady obávat a nebude tak důvod pro vytvoření 
„falešné paniky“ ohledně nesolventnosti bank. 
 
Merton se však v těchto svých (jakkoliv zajímavých a podnětných) úvahách pohyboval 
především na poli teorie. Empirické zkoumání fenoménu sebenaplňujícího se proroc-
tví podpořil svými experimentálními studiemi teprve americký psycholog Robert 
Rosenthal v 60. letech 20. století.20 V jednom svém výzkumu se zaměřil na to, jak může 
přesvědčení osoby, která provádí experiment, tento pokus ovlivnit tím, že je ovlivněno 
chování (přístup) daného experimentátora k samotnému experimentu. Rosenthal 
v této své studii21 využil studenty psychologie, které rozdělil na dvě skupiny. Obě 
skupiny studentů měly naučit procházet krysy bludištěm. Jedné skupině bylo řečeno, 
že jejich krysy pocházejí z chytrého chovu a disponují tak lepší inteligencí. Druhá 
skupina měla za to, že pracuje s krysami, které jsou „normální“, tedy oproti druhým 
krysám „hloupější“. Ve skutečnosti však nebyly žádné významné rozdíly mezi jednot-
livými krysami, které studenti k experimentu dostali. Při následném testování bylo zji-
štěno, že krysy těch studentů, kteří si mysleli, že jejich krysy pocházejí z „chytré“ skupiny, 
se zvládly naučit cestu bludištěm rychleji než krysy studentů, kteří se domnívali, že 
jejich krysy jsou „obyčejné“. Došlo totiž k situaci, kdy přesvědčení daného studenta o 
„kvalitě“ krysy mělo vliv na jeho chování. Studenti „chytrých“ krys se svým krysám 
více věnovali a krysa tak měla lepší podmínky pro rychlejší se naučení cesty bludištěm 

 
17 Poznamenáme, že slova bílý, černý apod. si dovolíme, i navzdory dnešní hyperkorektní a podivně přecitlivělé 
době, nedávat do uvozovek, neboť sám Merton používá v originále výrazů White, Negro apod.  
18 R. K. Merton, Studie ze sociologické teorie, Praha 2000, s. 200.  
19 Ibid, s. 201. Z našeho úhlu pohledu je poněkud zavádějící Mertonovo tvrzení, že „teprve potom přestane přesvěd-
čení vytvářet realitu“. Domníváme se totiž, že realita je v tomto případě (spolu)vytvářena na základě přesvědčení 
i nadále, je pouze jiná, neboť viděno touto optikou právě přesvědčení o tom, že černoch stávkokazem ve skutečnosti 
není, vytvoří podmínky pro to, aby byl v odborech a následně tak bude realitou jev, kdy černoši stávkokazi nejsou.  
20 Srv. L. Jussim, Ch. Fleming, Self-Fulfilling Prophecies and the Maintenance of Social Stereotypes, in: N. C. Macrae, 
Ch. Strangor, M. Hewstone, ed., Stereotypes and Stereotyping, New York 1996, s. 163.   
21 Srv. N. Hayesová, Základy sociální psychologie, Praha 2003, s. 17–18.  
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než krysy těch studentů, kteří se jim tolik nevěnovali, neboť si mysleli, že jejich krysy 
jsou „obyčejné“. Tvrzení o tom, zda jsou krysy „chytré“ či „hloupé“ tak bylo naplněno 
právě na základě přesvědčení jednotlivých studentů. Rosenthal tudíž hovoří o před-
povědi, která se vyplnila, přestože na začátku nebyla pravdivá, tedy o sebenaplňujícím 
se proroctví. Výsledky pokusu odpovídaly očekávání těch, kteří experiment prováděli 
a tento jev bývá označován (i) jako efekt experimentátora.22 
 
Ve spojení se sebenaplňujícím se proroctvím je významnější další Rosenthalův experi-
ment, který provedl společně s Lenore Jacobsonovou. Jedná se o tzv. Pygmalion expe-
riment.23 V tomto experimentu bylo učitelům na jedné státní základní škole o někte-
rých studentech řečeno, že na základě výsledků Harvardského testu schopností akvi-
zice mají tito studenti velké předpoklady pro růst svých intelektuálních schopností.24 
Tento test byl však smyšlený a ony „nadané“ děti byly vybrány zcela náhodně. Po 
necelém roce byly provedeny testy (různých typů) inteligence jak u experimentální 
skupiny (tedy dětí, které byly označeny jako nadané), tak u skupiny kontrolní. Výsled-
kem byla zjištění o určitém nárůstu skóre v různých IQ testech u dětí z experimentální 
skupiny. Tyto děti si v určité míře zlepšily výsledky a byl také „odhalen“ vliv vyso-
kého očekávání učitelů od „nadaných“ dětí. Z pohledu jevu sebenaplňujícího proroc-
tví se vybrané děti zlepšily zejména díky očekávání učitelů, s kterým byla spjata i vyšší 
míra chválení a pozornosti vůči těmto žákům. Na základě definice situace, že se jedná 
o „nadané“ děti, se tyto děti skutečně „nadanými“ staly. Takové bývá obvyklé hodno-
cení daného experimentu ryze optikou sebenaplňujícího se proroctví.25 
 
Od daného experimentu bylo provedeno mnoho dalších na podobné bázi, jež v zásadě 
jistý vliv očekávání učitelů na výsledky žáků potvrdily a lze tak říci, že pozitivní oče-
kávání učitele vedou u některých žáků k pozitivním změnám, které se odrážejí ve stu-
dijních výsledcích. Zejména v oblasti pedagogické psychologie se v souvislosti se se-
benaplňujícím se proroctvím (předpovědí) hovoří právě o tzv. Pygmalion a Galatea 
efektu. Pygmalion efekt je případem učitelovy pozitivní sebesplňující se předpovědi, 

 
22 Rosenthal k tomu uvádí: „…s pomocí mých skvělých studentů jsem zjistil, že když vyvoláme v myslích experi-
mentátorů očekávání určitých výsledků, mají sklony takové výsledky skutečně získat. Experimentátorovo očeká-
vání se tedy stává sebenaplňující předpovědí, ať už při práci s lidmi, nebo se zvířaty. Krysy se rychleji vyznaly 
v bludištích a Skinnerových krabicích, když bylo experimentátorům podsunuto příznivější očekávání ohledně 
schopnosti učení těchto krys“, in: S. Kassin, Psychologie, Brno 2007, s. 473.      
23 Podle Jussima a Fleminga byl právě Pygmalion experiment klíčový pro zavedení sebenaplňujícího se proroctví 
jako významného společenského a vědeckého fenoménu, in: L. Jussim, Ch. Fleming, Self-Fulfilling Prophecies and the 
Maintenance of Social Stereotypes, s. 163). A pro zajímavost doplňme, že označení tohoto experimentu odkazuje na 
hru Pygmalion irského spisovatele G. B. Shawa (1856–1950), která pojednává o proměně prostořeké květinářky 
v dámu pod vedením profesora fonetiky. Tato hra je také známá díky slavnému filmovému zpracování muzikálu 
My Fair Lady. Sám G. B. Shaw pak odkazuje na pygmalionský příběh římského básníka Ovidia z jeho Proměn, ve 
kterém si sochař Pygmalion zhotoví sochu dívky dle svých představ a zamiluje se do svého díla natolik, že žádá 
bohy, aby ji oživili a následně tak vzniká žena Galatea. Motivem obou děl je tak metamorfóza, která je rovněž 
významným aspektem u fenoménu sebenaplňujícího se proroctví.         
24 R. Rosenthal, L. Jacobson, Pygmalion in the Classroom, in: The Urban Review, 1968, vol. 3, no. 1, s. 16.   
25 Nutno podotknout, že některé interpretace tohoto experimentu i v literatuře „učebnicového typu“ efekt sebe-
naplňujícího se proroctví dle našeho mínění vyloženě zveličují. Např. Hayesová, jež uvádí, že „jmenované děti si 
zlepšily prospěch … jen díky očekávání učitelů“, in: N. Hayesová, Základy sociální psychologie, Praha 2003, s. 18), což 
(řečeno s jistou nadsázkou) může být důvod, proč se o fenoménu sebenaplňujícího se proroctví v takovémto pojetí 
můžeme dočíst např. i v nejrůznějších lifestylových magazínech. 



Radan Elischer___Úskalí sebenaplňujícího se proroctví 

- 34 - 
 

kdy učitel přisuzuje žákům lepší předpoklady, než jaké skutečně mají, na základě če-
hož s nimi jedná a výsledným efektem je zlepšený výkon žáků. Galatea efekt je pak 
případem pozitivní změny žáka, opět v důsledku učitelova sebenaplňujícího se pro-
roctví, na jehož základě i sám žák mění své sebepojetí ve vztahu k učení a výsledkem 
je onen zlepšený výkon.26 Jedná se tak o vzájemně provázaný efekt interakce učitele  
a žáka na základě sebenaplňujícího se proroctví. Pro úplnost dodejme, že tento jev má 
též svou negativní variantu, kdy učitel naopak snižuje svá očekávání vůči žákům (pro-
rokuje horší výsledky, má negativní očekávání), v důsledku čehož se výkony žáků 
zhoršují. V takovém případě se hovoří o tzv. Golem efektu.27 
 
Je však také třeba upozornit, že daná zkoumání nelze zobecňovat. Provedené experi-
menty sice jistý vliv očekávání učitelů (a přeneseně tedy sebenaplňujícího se proroctví) 
na výsledky žáků prokazují, nicméně celý proces je poněkud komplikovanější. Sám 
Rosenthal po zkoumání mnoha dalších testů dospěl k závěru, že „očekávání učitelů 
slouží jako predikce výkonů studentů ze třiceti šesti procent.“28 A samotný vliv očeká-
vání učitelů se s postupujícím věkem žáků snižuje.29 Důležitou roli hrají také pro-
měnné v podobě pohlaví, etnického původu a osobních charakteristik jak na straně 
žáků, tak na straně učitelů. A podstatná je i délka doby, po kterou již učitel žáky zná,30 
neboť po určité době by si již nevytvořil „falešná“ očekávání a výchozí situaci by tak 
již pravděpodobně nedefinoval chybně, tudíž by efekt sebenaplňujícího se proroctví 
již nemohl vzniknout. 
 
Co ze všech zmíněných příkladů může plynout? Domníváme se, že na základě výše 
uvedených poznatků lze soudit, že jev tzv. sebenaplňujícího se proroctví (a jemu po-
dobné efekty) se může projevovat v některých situacích, u některých lidí a za určitých 
podmínek. Ostatně jedná se o fenomén z oblasti společenských věd, a musíme tak mít 
zvláště na paměti, že zdaleka ne každá korelace je také kauzalitou. Pro účely tohoto 
zkoumání můžeme také nechat stranou filosofické úvahy o determinismu, svobodné 
vůli či třeba bohu, neboť každému, kdo nějakým způsobem reflektuje své bytí ve spo-
lečnosti, by mělo být zřejmé, jakých složitých jevů, procesů a interakcí je účasten a že 
tyto fenomény se týkají bytostí, z nichž žádná není identická. Hovořit tak za těchto 
podmínek o vždy platných projevech a zákonitostech by bylo scestné. 
 
Vzorec sebenaplňujícího se proroctví tak dle našeho názoru sice obecně může být „vy-
mezeným“ sociálním jevem, nejedná se však o efekt, který musí nastat a už vůbec se 
nemusí týkat všech jedinců, neboť možných reakcí na nejrůznější situace je nespočet. 
Určité definice různých situací sice zajisté mohou vyvolat řadu důsledků, z nichž ně-
které odpovídají fenoménu sebenaplňujícího se proroctví, ale jinak se domníváme, že 
se to s tímto fenoménem má asi jako s lecjakým jiným z oblasti společenských věd. 
S jistou nadsázkou tak můžeme říci, že se sebenaplňujícím se proroctvím se to reálně 
může mít asi podobně jako s tzv. teorií vnadné rusovlásky, jež praví, že  

 
26 Srv. J. Mareš, Pedagogická psychologie, Praha 2013, s. 493.  
27 Ibid, s. 494–495.  
28 S. Kassin, Psychologie, Brno 2007, s. 398.  
29 Ibid, s. 398.  
30 Srv. J. Mareš, Pedagogická psychologie, Praha 2013, s. 493–494. 
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„pokud byla matka i sestra nějakého muže vnadná rusovláska, možná ho  
v dospělosti budou přitahovat právě takové ženy. Ale zrzky jsou relativně 
vzácné a dobře vyvinuté zrzky ještě vzácnější. Navíc bude u sexuální 
partnerky preferovat patrně ještě další tělesné rysy a výběr manželky bude 
určitě záležet i na jejích názorech na výchovu dětí, na politiku a na peníze. 
Nakonec si ze všech synů vnadných rusovlásek nenajde ženu podle vzoru 
své matky téměř nikdo, někteří si budou muset vystačit s dobře stavěnou 
manželkou bez zrzavých vlasů, jiní s rusovláskou bez vnad, a většina skončí 
s tmavovláskami bez jakýchkoliv vnad.“31  

 
Inu, taková je rozmanitost lidských životů a sociálních jevů...  

 

  

 
31 J. Diamond, Třetí šimpanz, Praha 2004, s. 106.  
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Shrnutí 
 

Tento text se zabývá problematikou jevu sebenaplňujícího se proroctví, kdy hovoříme 
o situacích, v níž se jistá očekávání stávají svým vlastním osudem. Nejprve je 
představeno zavedení tohoto jevu v rámci sociologie americkým sociologem Robertem 
K. Mertonem, dále jsou ukázány i různé variace daného fenoménu z oblasti sociální a 
pedagogické psychologie. Akcent je kladen především na poukázání možných úskalí, 
jež plynou ze standardního pojetí těchto jevů. 
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Summary  
 
Colonization of the Academic World by Technological Power. The paper deals with 
neglected didactic problems in university education, which are connected with the 
overuse of digital technologies and whose demand can be understood as a 
colonization of the original academic world by technological and economic power. The 
author draws on twenty years of experience in university education as a student and 
teacher. The paper pays attention to the work with sources of information, the use of 
e-learning and presentations in education, which on the one hand are considered a 
sign of modernization, but at the same time can be seen as a sign of the decline of 
traditional academic education. The key issue here is the meaningful use of digital 
technologies in education and the consequences of pressure on their use by the 
"system" (university management, accreditation institutions or conference organisers) 
and students. Their overuse is evaluated as a result of managerism in education, a 
phenomenon supporting the addiction of modern society to digital technologies, 
endangering academic jobs and the quality of graduate education while applying the 
principles of McDonaldization. 
 

*** 
 
Úvod 
 
„Nejenže nadvláda techniky překrývá slova, ona už nepřipouští skutečné myšlenky.“2 
 

Cílem tohoto příspěvku je poukázat na konkrétní didaktické problémy spojené s tla-
kem na využívání digitálních technologií v akademickém světě. Autor se pohybuje 
v akademickém systému již 20 let a z toho téměř 15 let jako učitel. Mohl tak pozorovat 
jeho změny spojené s nástupem digitálních technologií jak v pozitivním, tak negativ-
ním slova smyslu. Pozornost je zde zaměřena zejména na proměny práce se zdroji 
 a reflexi výuky z pozice učitele i studentů. Autor zde vychází z kritické teorie koloni-
zace přirozeného světa ekonomickou a technologickou mocí od J. Habermase3, kterou 
implicitně používá pro akademické prostředí např. K. Liessmann4. Ten však věnuje 
pozornost roli digitálních technologií v tomto procesu jen v omezené míře.  

 
1 Mgr. Michal Trousil, Ph.D. (1979) vystudoval politické vědy, politickou a kulturní geografii a sociální práci.  
V současnosti působí jako odborný asistent na Ústavu sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Hradec 
Králové a ve volném čase také jako knihkupec. 
2 K. Liessmann, Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění. Praha 2008, s. 104. 
3 J. Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns I.-II. Berlín 2011.  
4 K. Liessmann, Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění. Praha 2008 a Liessmann, K. Vzdělání jako provokace, 
Praha 2018. 
 

mailto:michal.trousil@uhk.cz
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Práce se zdroji aneb “všechno je na internetu” 
 

První oblastí, zásadně ovlivněnou nástupem digitálních technologií, je práce se 
zdroji. V minulosti bylo při zpracování nějakého tématu prvním krokem hledání od-
borných monografií v knihovně. Dnes se zdá, že prvním krokem je zadání tématu do 
vyhledávače Google. 
 
Internet umožňuje prohlížet databáze knihoven i databáze zahraničních odborných 
článků, sborníků či publikací v elektronické podobě, do nichž volný přístup obvykle 
zajišťují akademické instituce. Ve skutečnosti však někteří studenti o této možnosti 
vůbec neví a spokojí se s obecnými vyhledávači. Dokud například autor explicitně ne-
nařídil studentům využít v seminární práci nejméně 3 tištěné zdroje, veškeré zdroje 
byly elektronické (ovšem mimo uznávané databáze, ale s oblíbenou Wikipedií) a bez 
jediné monografie i přesto, že na zvolené téma jich byla řada k dispozici. Elektronické 
zdroje v uvedených databázích a e-knihy mají samozřejmě určitou odbornou hodnotu 
a jejich dostupnost je mimořádným přínosem, ale stále platí, že většinu tvoří sborníky 
z konferencí nebo články z časopisů, jejichž přínos je obvykle dán řešením aktuálního 
tématu a neposkytují prostor pro rozsáhlejší teoretické zakotvení. Opomíjeným aspek-
tem elektronických zdrojů je také porušování autorských práv. O tom mohou vyprávět 
nakladatelé, jejichž e-knihy se po určité době objevují například na webových strán-
kách Ulož.to. 
 
Vznikající představa, že všechno je na internetu, kterou lze lehce zpochybnit nejen do-
savadní existencí antikvariátů a knihkupectví, ale především vysokými cenami tiště-
ných odborných publikací, se dokonce objevuje i u některých vysokoškolských učitelů 
(nemluvě o učitelích na základních a středních školách, kteří vyžadují po žácích a stu-
dentech referáty založené na elektronických zdrojích a následně si stěžují, že děti 
nečtou knihy). Autor byl před několika lety svědkem situace, kdy členka komise u 
státních závěrečných zkoušek uvedla, že „všechno je na internetu“. Po námitce, že 
všechno rozhodně ne, upřesnila, že všechno „její“ je na internetu. Toto „všechno“ se 
však v tomto kontextu logicky jeví jako jediné relevantní k příslušnému státnicovému 
předmětu. 
 
Myšlenka snadné dostupnosti informací díky digitálním technologiím může vést, 
podle rakouského teoretika vědy Liessmanna, k aroganci a absenci pokory vůči nepo-
znanému: 
 

 „Čím více jsem přečetl, tím mám jasnější vědění a vědomí o tom, co 
všechno jsem nepřečetl a co snad nikdy nepřečtu. Habitus sečtělého tak 
principiálně odporuje aroganci člověka domněle zabydleného ve 
vzdělanosti, který hauzíruje s citáty vytrženými ze souvislosti, stejně jako 
triumfálním gestům digitálních fantazií o všemohoucnosti, které sugerují, 
že mají vše podchycené a o všem vědí, protože je nablízku nějaký 
smartphone."5   

 
5 K. Liessmann, Vzdělání jako provokace. Praha 2018, s. 18. 
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Učitelé na vysokých školách jsou tlačeni, pomocí různých rozvojových projektů ke 
„zkvalitnění“ výuky nebo Národním akreditačním úřadem (dříve Akreditační komisí 
ČR), k vytváření e-learningových kurzů. Nemluvě zde o požadavcích na využívání 
digitálních technologií již v mateřských školách ze strany České školní inspekce. Je 
proto nutné si položit otázku v čím zájmu a zda jde skutečně o zájem dítěte, resp. 
studenta a učitele. 
 
Pro kombinovanou formu studia je přirozeně požadováno, aby studenti měli přístup 
ke zdrojům, jestliže nemohou absolvovat pravidelnou výuku v prezenční formě.  
E-learning se tak stává normou. Dochází k absurdním situacím, kdy vyučující musí 
vytvářet elektronické studijní texty i v případě, že existuje dostatečné množství tiště-
ných učebnic v univerzitní knihovně. Kvalitní monografie k dílčím tématům kurzu 
však elektronizovat nelze z důvodu porušování autorských práv. Požadovat jejich 
prostudování zase není možné z důvodu jejich nedostupnosti v elektronické podobě. 
Kombinovaná forma studia tak má tendenci stát se formou korespondenční, s poža-
davkem prostudovat pouze dostupné (rozuměj elektronické) zdroje. 
 
Jednu z odpovědí na otázku po příčinách tlaku na používání digitálních technologií 
nabídl německý psychiatr M. Spitzer, slavný i nenáviděný díky publikacím Digitální 
demence6 a Kybernemoc7, ve své přednášce na Univerzitě v Hradci Králové (21.3.2018)8. 
Uvedl, že důležitou roli zde hrají zájmy technologických společností. Školy jsou totiž 
jejich významným odběratelem a tedy i zdrojem zisku. Kolik například stojí licence na 
software umožňující realizace e-learningu v poměru k nedostatku finančních pro-
středků k vydávání vysokoškolských učebnic či nákupu nejnovějších odborných mo-
nografií univerzitními knihovnami? Kolik odborných publikací by bylo možné zakou-
pit v ceně roční licence na software pro e-learning? Co se stane s průběhem výuky, 
pokud se poskytovatel softwaru například rozhodne zdvojnásobit cenu a škola mu 
nevyhoví? Pokud připustíme skutečnost rizika existence závislosti na digitálních tech-
nologiích z hlediska jednotlivce i z hlediska instituce (nutnost nakupovat zastaralý 
hardware, aktualizovat softwary a neschopnost fungovat bez internetu – „Zavřeli nám 
školu, nejde internet.“), pak lze spatřit paralelu s farmaceutickými společnostmi či vý-
robci tabáku, pro něž je závislost na jejich produktech zárukou budoucích zisků. 
 
Pohledem vedení vysokých škol, které požaduje po svých pedagozích zveřejňovat své 
prezentace (rozuměj přednášky) a zakládat e-learningové kurzy, pak může být skry-
tým záměrem snadná nahraditelnost vyučujícího daného kurzu a hodnotit jeho kvalitu 
fakticky pouze na základě vědeckého výkonu (nejlépe v databázovaných zdrojích, kde 
hrají roli i tzv. predátorské časopisy, v nichž může snadno publikovat ten, kdo si za-

 
 
6 M. Spitzer, Digitální demence. Praha 2014. 
7 M. Spitzer, Kybernemoc. Praha 2016. 
8 M. Spitzer, Kybernemoc! Rizika a vedlejší účinky digitálních médií. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=Btay1TZD6ow  (27.10.2019). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Btay1TZD6ow


Michal Trousil___Kolonizace akademického světa technologickou mocí 

- 40 - 
 

platí). Samotná kvalita výuky se v tomto kontextu jeví jako druhořadá, protože ve fi-
nancování vysoké školy nehraje roli, případně je jasně dána šablonou v e-learningo-
vém kurzu. 
 
Pohledem samotných učitelů e-learning usnadňuje práci tím, že je zde možné 
zveřejňovat odkazy na zajímavé texty, videa apod., sledovat statistiku návštěvnosti  
a (zejména kvantitativně) vyhodnocovat seminární práce či zadávat průběžné  
i zápočtové testy. Nikdo však vyučujícímu nezaručí, kdo sedí na druhé straně 
obrazovky. Mezi studenty jsou proto tyto formy testování oblíbené a vyučující fakticky 
nemusí studenta nikdy fyzicky potkat. Samotná budova školy pak může sloužit jen 
jako soubor kanceláří pro případné osobní konzultace s méně technicky zdatnými 
studenty. 
 
Prezentace, nebo vystoupení? 
 

Za další z projevů kolonizace přirozeného akademického světa technologickou 
mocí autor považuje také používání prezentací. 

 
V rámci přednášek, seminářů i vědeckých konferencí se jejich používání stává nor-
mou. Samotný program Power-point je velmi efektivní vzhledem k možnosti rychlé 
vizualizace některých problémů či pojmů. Na druhé straně se však lze setkat s nahra-
zováním pojmu přednáška či vystoupení pojmem prezentace.9 Vzniká tak iluze, že 
prezentace je středobodem autorova příspěvku a nikoli vystupující a předkládané 
myšlenky. Někteří studenti pak například nejsou schopni vystoupit bez prezentace, 
kterou (podobně jako někteří učitelé) jen předčítají, nebo se vystoupení (či výuka) ruší, 
protože nefunguje počítač, projektor, elektřina… („Zavřeli nám školu. Nejde inter-
net.“). Liessmann k tomu uvádí:  
 

„Způsob jakým se dnes vědění prezentuje, je možné chápat také jako 
rostoucí pohrdání věděním. Nešvar, který je možné pozorovat nejen při 
firemních prezentacích, ale který se stále více šíří i při vědeckých 
sympoziích a na univerzitách a jehož jádrem je to, že se jednoduché věty  
a nabubřelé pojmy promítají přes power-point a pak je přednášející prostě 
předčítá, je výrazem pohrdání posluchači a absolutní ztrátou toho, čemu se 
kdysi říkalo přednášková kultura. (…) Formulují se už jen nadpisy, 
podnadpisy a hesla a veškeré možnosti propůjčit větám logickou, tudíž 
argumentační strukturu, jsou podvázané. Přesto jsou protagonisté 
takových show přesvědčení, že je to dobrý způsob, jak zprostředkovat 
vědění.“10 

 
U posluchačů dochází k tříštění pozornosti mezi zobrazenou prezentaci a vystoupe-
ním autora. Studenti si opisují pojmy (texty či body) na prezentaci, a přitom jim vyu-
čující vykládá něco k těmto pojmům. Nebo jim vyučující poskytne prezentaci předem, 

 
9 Srov. J. Plamínek, Vzdělávání dospělých, Praha 2010. 
10 K. Liessmann, Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění, Praha 2008, s. 104. 
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aby si do ní mohli dělat poznámky z přednášky. To však často neumožňuje malý pro-
stor u jednotlivých pojmů (témat) vytištěné prezentace. Pokud vyučující čte na prezen-
taci rozsáhlé texty, pak si zdánlivě není nutné nic zapisovat a není důvod přednášku 
navštěvovat, protože umíme číst a zkouška či zápočtový test bude z prezentací (před-
nášek). 
 
Když autor na počátku 21. stol. začal studovat na vysoké škole, prezentace teprve 
začaly být používány. Autorovi samotnému i některým jeho spolužákům tento způsob 
výkladu nevyhovoval z výše uvedených důvodů a soustředili se proto pouze na 
vyučujícího, ignorujíce jeho prezentaci. Někteří spolužáci však byli spokojeni. Mysleli 
si totiž, že ke zkoušce bude stačit naučit se poskytnuté prezentace a nic si nezapisovali. 
Později se však divili, protože u zkoušky či zápočtu neznali, co nebylo v prezentaci, 
ale součástí přednášky. Nutno také podotknout, že nejzábavnější a nejpoutavější vyu-
čující byli ti, kteří prezentace nepoužívali, ale měli vynikající přednes a dodržovali 
základní pravidla rétoriky (práci s intonací hlasu, důraz na správnou artikulaci, 
snesitelné tempo pro zapisování podstatného, řečnické otázky, příklady k pochopení 
z praxe a někdy i vulgarismy, kterými probudili unavené studenty). 
 
Po těchto zkušenostech se autor v rámci svého působení učitele rozhodl prezentace 
nepoužívat, resp. používat je pouze jako ilustrace (obrázky, mapy, grafy, cizí slova…) 
k jeho vystoupení na dané téma. Studenti tak jsou nuceni tvořit si vlastní zápisky  
a součástí hodnocení jejich studia je vlastně i schopnost dělat si poznámky. Autor je 
přesvědčen, že schopnost vytvořit zápis z nějakého výkladu je nezbytnou součástí 
vysokoškolského vzdělání (nikoli jen opisovat něčí prezentaci). S dodržením 
základních pravidel rétoriky se pak v rámci hodnocení výuky ukázalo, že byl tehdy 
zřejmě jediný na příslušné škole, nepoužívající „klasické“ prezentace, a přesto hod-
nocen velmi pozitivně. Ukázkou může být následující anonymní (široké veřejnosti 
nedostupný) výrok z hodnocení výuky:  
 

„Tento předmět mě velice bavil nejen náplní a probíranou látkou, ale 
především tím, že byl pojat alternativně – dělat si zápisky přímo na 
přednáškách mi vyhovovalo hlavně v tom, že jsem slepě nekopírovala 
nekonečné prezentace, ale už během roku jsem měla ponětí, co se v daném 
předmětu probírá.“ 

 
Závěrem 
 

Požadavky na elektronizaci výuky (poskytování prezentací a všech relevantních 
zdrojů či elektronické testování studentů a konzultace seminárních či absolventských 
prací) lze chápat jako kolonizaci akademického světa technologickou (a ekonomickou) 
mocí. V konečném důsledku ohrožuje samotné působení řady vysokoškolských uči-
telů. Uplatňováním principů mcdonaldizace (efektivita, vypočítatelnost, předpovědi-
telnost a kontrola)11 jsou v akademickém systému lehce nahraditelní, podobně jako 

 
11 G. Ritzer, Mcdonaldizace společnosti, Praha 2003, s. 49-118.  
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zaměstnanec továrny u výrobní linky. Poskytnou-li totiž všechny své přípravy (rozu-
měj prezentace) na internet a vytvoří-li e-learningový kurz, může je nahradit kdokoli 
umějící číst a psát. Jedinou jistou udržení se na vysoké škole se pak stává bohatá pu-
blikační činnost v databázovaných zdrojích, hledání finančních prostředků na uhra-
zení poplatků umožňujících publikovat, vytváření citačních bratrstev a servilita vůči 
nadřízeným i studentům. Studentů je nutné se bát, aby vyučujícího „nerozcupo-
vali“ v rámci hodnocení výuky za to, že neposkytl prezentace (ze kterých by se mohli 
učit), vyžadoval, aby si na přednáškách dělali zápisky, nutil je číst odborné monografie 
a nespokojil se s metodou „Ctrl+C“ a „Ctrl+V“ při tvorbě seminárních prací. 

 
Požadavek na vědecký výkon vysokoškolských učitelů, který je rozhodující i pro fi-
nancování vysoké školy, může svádět k „racionalizaci“ výuky do absurdní podoby. 
Ta již nemá s původní ideou vysokoškolského vzdělání mnoho společného. Požadovat 
po studentech číst knihy je vlastně šikanózní (např. požadovat ke zkoušce seznam ti-
tulů přečtené literatury či být připraven na otázku: „Co jste naposledy četl(a)? Co si o 
tom myslíte?“), podobně jako požadovat schopnost dělat si zápisky z výkladu a nabí-
zet témata seminárních prací, k nimž existují převážně knižní zdroje a „nic na inter-
netu“. 
 
Zdá se, že využívání digitálních technologií ve výuce není ještě příliš rozšířeno na fi-
lozofických fakultách (na rozdíl od škol soukromých či manažersky a technicky orien-
tovaných). Je to pochopitelné i vzhledem k tomu, že je obtížné představit si dialogic-
kou metodu výuky (metodu sokratovského dialogu), realizovanou pomocí e-leaningu 
či prezentací. Je také obtížně představitelné, aby studenti sociálních a humanitních 
oborů nečetli knihy, ale jen jejich digitalizované pasáže či sborníky a časopisy (nejlépe 
pouze v angličtině). Signifikantní je výrok jednoho učitele nejmenované filozofické fa-
kulty: „E-learning? Za prvé nevím, co to je a za druhé mě to uráží.“ Jiný učitel zase 
uvedl: „E-learning je jako lízat kostku cukru přes tabulku skla.“ 
 
Vyznavači tradičních (pohledem některých studentů „alternativních“) metod výuky  
a klasického vzdělávání jsou však ohroženi manažerským přístupem ke vzdělávání. 
„Neboť ve světě reálně existujícího vzdělanostního dění žije a pracuje ještě mnoho, 
příliš mnoho hříšníků, kteří musí být svedeni z falešné cesty.“12 
  

 
12 K. Liessmann, Vzdělání jako provokace. Praha 2018, s. 28. 
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Shrnutí 
 
Příspěvek se zabývá opomíjenými didaktickými problémy ve vysokoškolském 
vzdělávání, které jsou spojené s nadužíváním digitálních technologií a jejichž 
vyžadování lze chápat jako kolonizaci původního akademického světa technologickou 
a ekonomickou mocí. Autor vychází z dvacetileté zkušenosti s vysokoškolským 
vzděláváním na pozici studenta i učitele. Pozornost je věnována práci se zdroji 
informací, využíváním e-learningu a prezentací ve výuce, které jsou na jedné straně 
považovány za projev modernizace, ale zároveň je možné je vnímat jako projev 
úpadku tradičního akademického vzdělávání. Stěžejní otázkou je zde smysluplnost 
využívání digitálních technologií ve výuce a důsledky tlaku na jejich využívání ze 
strany „systému“ (vedení vysokých škol, akreditačních institucí či pořadateli 
konferencí) i studentů. Jejich nadužívání je hodnoceno jako důsledek manažerismu ve 
vzdělávání, projev podporující závislost moderní společnosti na digitálních 
technologiích, ohrožení pracovních míst akademiků i kvality vzdělání absolventů při 
aplikaci principů mcdonaldizace. 
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Summary  
 
Space of the Spirit of Gravity I. This paper develops an interpretation of the Spirit of 
Gravity (der Geist der Schwere) from the book Also sprach Zarathustra by Friedrich 
Nietzsche. Developmental classification of the human Spirit, according to which Spirit 
becomes Camel, then Lion and finally Child, provides a frame of reference for this 
interpretation. Spirit of Gravity is not only the enemy of the Lion Zarathustra in the 
fight for lightness but it also warrants gravitation of the spiritual and physical space 
and therefore it causes heaviness (Schwere) in different senses of the word. It is possible 
to find the topic of space also in the idea of the eternal recurrence of the same to the 
same place which takes shape just in confrontation with the Spirit of Gravity. 
According to this idea, time is linear and discontinuous on the one face and cyclic and 
continuous on the other face. From the eternal recurrence of the same to the same place 
can follow an asymmetry in relation between space and time. Space of life is on the 
one hand subordinate to the gravity, on the other hand it admits lightness. 
 

*** 
 

V této studii se zaměřím na motiv Ducha Tíže (Geist der Schwere) z knihy Tak pravil 
Zarathustra (Also sprach Zarathustra) od Friedricha Nietzscheho.2 O Duchu Tíže je řeč 
v kapitolách O čtení a psaní (Vom Lesen und Schreiben3), Taneční píseň (Das Tanzlied4),  
O vidění/tváři5 a hádance (Vom Gesicht und Räthsel6), O Duchu Tíže (Vom Geist der Schwere7),  
O starých a nových deskách (Von alten und neuen Tafeln8) a v kapitole Probuzení (Die 
Erweckung9). Tato místa postupně projdu a budu hledat kontext potřebný pro jejich interpretaci. 
Na základě těchto zlomků o Duchu Tíže pak bude možné navrhnout interpretaci tohoto 
zajímavého motivu. Referenčním rámcem pro tuto interpretaci bude vývojová klasifikace 
Ducha (Geist) z kapitoly O třech proměnách (Von den drei Verwandlungen10). 

 
1 Mgr. Jan Černoch, Department of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Arts, Charles University in 
Prague, Czech Republic. Correspondence: Mgr. Jan Černoch, Durasova 26, Slaný, 274 01. 
2 Vycházím ze čtvrtého dílu sebraných spisů Friedricha Nietzscheho v kritickém vydání od Giorgia Colliho  
a Mazzina Montinariho (F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra I-IV, Band 4, Sämtliche Werke: Kritische Studienausgabe 
in 15 Bänden, Deutscher Taschenbuch Verlag: De Gruyter, München 1999; dále pouze jako ASZ). Přihlížím 
k českému překladu této knihy od Otokara Fishera (F. Nietzsche: Tak pravil Zarathustra, Olomouc 1995).   
3 ASZ, s. 48-50. 
4 ASZ, s. 139-141. 
5 Podobně jako Aleš Novák (A. Novák, Epifanie věčného návratu téhož, Praha 2007, s. 59) považuji za přesnější 
překládat „Gesicht“ z názvu kapitoly „Vom Gesicht und Räthsel“ s ohledem na obsah této kapitoly nejen jako 
„vidění“ (viz ASZ, s. 197: 24-25 a s. 202: 6-9), jak to činí Otokar Fisher (F. Nietzsche, Tak pravil Zarathustra, Olomouc 
1995, s. 142), ale rovněž jako tvář (viz ASZ, s. 199: 25-26 a s. 201: 23-26). 
6 ASZ, s. 197-202. 
7 ASZ, s. 241-245. 
8 ASZ, s. 246-269. 
9 ASZ, s. 386-389. 
10 ASZ, s. 29-31. 

mailto:trichokles@gmail.com
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Tři proměny Ducha 
 

Nietzschův Zarathustra rozlišuje ve své první řeči tři proměny Ducha (drei Verwand-
lungen des Geistes). Duch (Geist) se nejprve stává Velbloudem (Kameel), pak se stává 
z Velblouda Lvem (Löwe) a nakonec se stává ze Lva Dítětem (Kind).11 Zarathustra po-
pisuje, čím se Duch vyznačuje v podobě Velblouda, Lva a Dítěte a v čem spočívá rozdíl 
nové podoby Ducha oproti té předcházející. Nadále však zůstávají otevřené některé 
důležité otázky. Je každý Duch schopen stát se Dítětem? Jakou podobu Ducha 
ztělesňuje sám Zarathustra? Jestliže se Duch musí Velbloudem teprve stát, byl na 
počátku Dítětem nebo byl příliš neurčitý na to, aby měl nějakou podobu? 

 
Velbloud je Duchem, který je silný a který na svých zádech nosí to, co je těžké 
(Schwere). Všechno, co je těžké, je pro Ducha v podobě Velblouda výzvou a příležitostí 
k pokračování jeho způsobu života. Velbloud se ve vztahu ke světu vždy ptá, co je 
těžké, a jeho vůle chce pouze to těžké, aby byl dobře naložen: „Was ist schwer? so fragt 
der tragsame Geist, so kniet er nieder, dem Kameele gleich, und will gut beladen sein.“12 Těž-
kého je mnoho a stupňuje se v těžší a nejtěžší, takže se velbloudí vůle může realizovat 
stále dál. Za to nejtěžší (das Schwerste) považuje různé formy sebeomezování a sebe-
zapírání. Ve vztahu k těžkému se Velbloud těší ze své síly, kterou však usměrňuje svou 
úctou (Ehrfurcht), jinak by se mohla jeho síla postavit těžkému na odpor a setřást 
náklad ze svých zad. Protože Duch v podobě Velblouda stále přijímá těžké a nejtěžší 
úkoly, blíží se individuálnímu maximu toho, co může vydržet. Ve vztahu ke světu to 
znamená, že pospíchá na poušť (Wüste), kde se prostor světa stává jednotvárným  
a kde nastává okamžik zvratu, protože Duch právě tam změní perspektivu na to, co je 
těžké: „Alles diess Schwerste nimmt der tragsame Geist auf sich: dem Kameele gleich, das 
beladen in die Wüste eilt, also eilt er in seine Wüste.“13 Duch už si nechce dokazovat svou 
sílu a už ho netěší nosit těžké náklady. To, co už sám nechce, nyní chápe jako vůli 
někoho jiného, s kým se na poušti pouští do konfliktu. 
 
Duch se tedy stává Lvem, pokud se v podobě Velblouda ocitl osamělý na poušti. Jed-
notvárnost a nehostinnost prostoru pouště (světa, kde se vše ukazuje jen jako těžký 
náklad) ho odkazuje pouze k němu samému. Lvem se Duch stává, protože se v poušti 
změnila jeho vůle. Nyní chce svobodu (Freiheit) a chce být pánem (Herr) své pouště, 
tedy svého vztahu ke světu: „Aber in der einsamsten Wüste geschieht die zweite 
Verwandlung: zum Löwen wird hier der Geist, Freiheit will er sich erbeuten und Herr sein in 
seiner eignen Wüste.“14 Protivníkem Lva je v poušti veliký Drak (der grosse Drache). 
Tento Drak znamená „Jsi povinen!“ (Du-sollst), a proto je posledním pánem a posled-
ním bohem Ducha v podobě Lva. Duch v podobě Velblouda nebyl žádným otrokem 
tohoto Draka, protože měl z nošení těžkého radost. Byl spíše Drakovým sluhou, aniž 
by svého posledního pána znal. Když se však změnila jeho vůle, protože přestal chtít 
nosit těžké náklady, staly se předměty jeho dřívější radosti a vůle překážkou neboli 
oním velikým Drakem, kterému se Duch jako Lev postavil. Z odstupu Lva již není 

 
11 ASZ, s. 29: 3-5. 
12 ASZ, s. 29: 9-10. 
13 ASZ, s. 30: 3-5. 
14 ASZ, s. 30: 6-8. 



Jan Černoch___Prostor Ducha Tíže I. 

- 46 - 
 

těžké výzvou pro jeho sílu a úctu. Proti Drakovu „Jsi povinen!“ (Du-sollst) staví Lev 
své „Chci!“ (Ich will). Když Lev stojí proti tomuto Drakovi, čelí z odstupu časem 
utvářenému prostoru tradice (učiněným faktům). Drakovy šupiny jsou totiž tisíc let 
starými hodnotami: „Tausendjährige Werthe glänzen an diesen Schuppen, und also spricht 
der mächtigste aller Drachen „„aller Werth der Dinge – der glänzt an mir.“15 Veliký Drak je 
prostorovou stopou minulosti, která odmítá jakoukoli novost budoucnosti. Minulost 
je v jeho prostoru tradice tak dobře uchovaná, že není třeba chtít nic nového, neboť 
všechno je již vytvořeno a požadováno povinností: „‚Aller Werth ward schon geschaffen, 
und aller geschaffene Werth – das bin ich. Wahrlich, es soll kein „Ich will“ mehr geben!‘ Also 
spricht der Drache.“16 Lev tedy bojuje za budoucnost, která přinese něco nového, co tu 
ještě nebylo, proti minulosti, která ustrnula v prostoru jako překážka. Co je však 
výsledkem střetu Lva s Drakem? Lev chce být pánem (Herr) sebe sama na světě  
a s Drakem zápasí o vítězství (Sieg). Jeho cílem tedy není Draka zabít, neboť ho chce 
pouze připravit o část jeho moci. Lev může Drakovi dokonce i utéct, aby dosáhl svého 
a unikl jeho deterministickému vlivu, aniž by ničil nějaké jeho objektivní hodnoty 
(Werthe). To, že individuální Duch přestane nějakou hodnotu ztělesňovat, totiž 
neznamená, že byla úplně zničena a nikdo ji už na společném světě neztělesňuje. 
Téhož Draka nese velké množství Velbloudů. Svoboda, kterou Lev vydobývá na 
Drakovi, slouží k tomu, aby Duch mohl tvořit nové hodnoty, které by mocí své vůle 
také ztělesnil: „Neue Werthe schaffen – das vermag auch der Löwe noch nicht: aber Freiheit 
sich schaffen zu neuem Schaffen – das vermag die Macht des Löwen.“17 Moc Lva má 
negativní smysl, protože jako posvátné Ne (heiliges Nein) odmítá ztělesňovat platné 
hodnoty a plnit povinnost (Pflicht18), tedy nakládat na sebe všechno těžké. Se svobodou 
k tvorbě nových hodnot si Lev vytváří právo (Recht) nové hodnoty tvořit, což 
z perspektivy Velblouda vypadá jako loupež (Rauben). Lev tedy nejen nechce nosit 
těžký náklad na svých zádech, ale také od těžkého odstupuje, aby získal svobodu 
k tvorbě, která je rozvíjením sebe sama ze sebe sama. To, že Lev netvoří nové hodnoty, 
může také znamenat, že staré hodnoty přehodnocuje, jako když sám vzešel ze změny 
perspektivy na všechno těžké a začal těžké chápat nikoli jako výzvu pro svou sílu, ale 
jako zotročující zátěž. Zajímavou otázkou bude, jaký je vztah Ducha Tíže k Drakovi, 
kterému čelí Lev. 
 
Ze Lva se stane Dítě pravděpodobně v jeho poušti/samotě, jejímž pánem se stal. Lev 
zjevně směřuje ze své povahy k něčemu, co sám završit nedokáže, protože sice vytváří 
svobodu ke tvoření, ale sám nezávisle tvořit neumí. Chce být sám sebou, ale nedokáže 
sebe sama pozitivně rozvíjet. Pokud se tedy Duch stal Lvem a osvobozuje se od všeho 
těžkého, naráží nakonec na svou vnitřní mez a je nucen stát se někým jiným. Lva dělí 
od Dítěte diskontinuita, která odděluje negativitu vůči jinému a pozitivitu vůči sobě. 
Dítě (Kind) je charakterizováno nevinností (Unschuld), zapomenutím (Vergessen), no-
vým začátkem (Neubeginnen), hrou (Spiel), kolem otáčejícím se ze sebe sama (aus sich 
rollendes Rad), prvním pohybem (erste Bewegung) a posvátným říkáním Ano (heiliges Ja-
sagen).19 Pozitivita, která chyběla Lvovi, je podmínkou hry tvoření (Spiel des Schaffens), 

 
15 ASZ, s. 30: 17-19. 
16 ASZ, s. 30: 20-22. 
17 ASZ, s. 30: 26-27. 
18 ASZ, s. 30: 29. 
19 ASZ, s. 31: 7-9 
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ze které vzchází nové hodnoty. V této hře chce Duch svou vlastní vůli (Wille) a zís-
kává/vyhrává v ní pro sebe svůj svět (Welt), i když se světu ztratil/prohrál ho (der 
Weltverlorene): „Ja, zum Spiele des Schaffens, meine Brüder, bedarf es eines heiligen Ja-sagens: 
seinen Willen will nun der Geist, seine Welt gewinnt sich der Weltverlorene.“20 Zatímco Vel-
bloud i Lev se vztahují svou vůlí k jinému/cizímu, protože Velbloud se chce jinému 
podřídit a nést ho a Lev chce jiné odmítnout a založit svou svobodu negativně vůči 
němu, Dítě si vystačí samo. Dítě se nevymezuje vůči jinému pozitivně ani negativně. 
Dítě nežije ve vztahu k jinému, protože to, co chce, není reakcí nebo odpovědí na něco 
cizího. Chce svou vlastní vůli (Wille), a proto cizí vůli ani nepřijímá, ani neodmítá. Svět 
(Welt) nestojí proti němu jako něco cizího neboli jako ten vnější svět, jemuž se Dítě 
ztrácí, ale vzchází z aktivity Dítěte samotného, z jeho hry. Dítě je osamocené, ale není 
to samota Velblouda, který se dostal na poušť a který mění svůj vztah k jinému z po-
zitivního na negativní. Pozitivita Ducha v podobě Dítěte spočívá v přijetí sebe sama 
bez ohledu na vztah k jinému, který se stává druhotným. Tím, že si Dítě hraje, se ocitá 
mimo vztah k jinému a zároveň není beze světa, protože pro sebe svět získává ve hře, 
která je zdrojem nových hodnot. Dítě nepřehodnocuje staré hodnoty, které by před-
značily jeho tvůrčí možnosti, a nevymezuje se negativně proti tomu, co si myslí ostatní. 
Vodítkem jeho tvůrčí hry je pouze jeho vůle, takže vytváří hodnoty, které samo ztěles-
ňuje, aniž by je potřebovalo předepisovat ostatním. Protože se Duch jako Dítě pri-
márně nevymezuje vůči cizímu a jinému, sleduje pouze to, k čemu ho dovádí jeho 
vlastní hra, která je základem jeho světa, aniž by ostatní Duchy učila nebo vedla ke 
společnému cíli. Když Dítě ničí, činí tak vždy pouze mimochodem, protože je pro něj 
vztah k jinému až druhotný. Protože je Dítě zapomenutím (Vergessen), nemstí se, a tak 
nebojuje s minulostí a nechává ji uplynout. Duch se musí stát Dítětem, aby chtěl svou 
vlastní vůli nezmrzačenou pomstou, zatímco Duch jako Lev sice chce, ale vždy je jeho 
vůle nějak poznamenaná pomstou.21 
 
Zajímavou otázkou je, zda Nietzschův Zarathustra sám ztělesňuje Ducha v podobě 
Dítěte. Tato otázka není klíčová pouze pro interpretaci celého díla Also sprach 
Zarathustra, ale ovlivňuje rovněž interpretaci Ducha Tíže, který je Zarathustrovým 
ďáblem (Teufel22). U interpretů lze najít protichůdné názory.23 Hned na začátku 

 
20 ASZ, s. 31: 10-12 
21 V knize Genealogie morálky (Zur Genealogie der Moral) má pomsta (Rache) klíčový význam, protože působí 
přehodnocení hodnot (Umwerthung): „Vše, co se kdy na Zemi podnikalo proti „vznešeným“, „mocným“, „pánům“, 
„vládcům“, nestojí za zmínku ve srovnání s tím, co proti nim podnikli Židé: ano Židé, onen národ kněží, který si 
dokázal na svých nepřátelích a přemožitelích vynutit zadostiučinění nakonec pouze radikálním přehodnocením 
jejich hodnot, tedy aktem nejduchovnější msty.“ (F. Nietzsche: Genealogie morálky, Praha 2019, s. 24;  
Německé termíny uvádím podle webu Nietzsche source (Digital Critical Edition (eKGWB)), URL: 
http://www.nietzschesource.org/#eKGWB/GM. Nutno dodat, že i antisemitismus je podle Nietzscheho 
projevem pomsty a resentimentu: „Až do posvátných prostor vědy by se chtěl prodrat ten chraplavý štěkot 
rozhorlení nemocných psů, ta kousavá prolhanost a zuřivost takových „ušlechtilých“ farizejů (– ještě jednou 
připomínám čtenářům, kteří mají uši, onoho berlínského apoštola pomsty, Eugena Dühringa, který po dnešním 
Německu dělá ten nejnestydatější a nejodpornější morální humbuk: Dühring, první z morálních tlučhubů, které 
teď máme, první dokonce i mezi sobě rovnými, mezi antisemity). To vše jsou lidé resentimentu, tito fyziologicky 
postižení a červotočiví, celá ta chvějící se říše podzemní msty, nevyčerpatelná, nenasytná ve svých výpadech proti 
šťastným i v maškarádách pomsty, v nalézání záminek k pomstě: kdy by jejich mstivost konečně došla svého 
posledního, nejjemnějšího, nejsublimnějšího triumfu?“, in: F. Nietzsche, Genealogie morálky, Praha 2019, s. 110-111.   
22 ASZ, s. 49: 29-31. 
23 Eugen Fink například bez výhrad tvrdí, že Zarathustra je podle Nietzscheho dítětem: „Uvedenému pořadí 
odpovídají postavy, v nichž vyslovil vlastní sebeporozumění: génius jako člověk nejvíce služebný, jenž je jakýmsi 

http://www.nietzschesource.org/#eKGWB/GM
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prvního dílu knihy Also sprach Zarathustra říká zbožný stařec (Greis) o Zarathustrovi 
sestupujícím z hor, že se stal dítětem (Kind): „Verwandelt ist Zarathustra, zum Kind ward 
Zarathustra, ein Erwachter ist Zarathustra: was willst du nun bei den Schlafenden?“24 Po 
rozloučení se starcem je Zarathustra udiven, že zbožný stařec ve svém lese neslyšel o 
smrti boha: „Sollte es denn möglich sein! Dieser alte Heilige hat in seinem Walde noch Nichts 
davon gehört, dass Gott todt ist!“25 Tím, že je Zarathustra přesvědčen o smrti boha, však 
odhaluje Lva v sobě. Tvrzení, že bůh je mrtev, totiž svědčí o negativním vymezení vůči 
jinému a o přehodnocení dosavadních hodnot. Svou vůlí se Zarathustra jako Lev nejen 
osvobozuje od boha, ale dokonce i přichází jako učitel od boha osvobozovat další lidi. 
Když hlásá nadčlověka (Übermensch), jde obdobně o negativní vymezení vůči hodnotě 
člověka (Mensch), který již není účelem, ale prostředkem: „Ich lehre euch den 
Übermenschen. Der Mensch ist Etwas, das überwunden werden soll.“26 S tím spojenou 
věrnost zemi (Erde) – světu a tělesnému bytí v jeho rámci – Zarathustra hlásá, aby 
vymýtil víru v nadpozemské a mimosvětské představy.27 Zarathustrou hlásaná vůle 
k moci (Wille zur Macht28) na jednu stranu vyjadřuje takové porozumění životu, podle 
nějž život neusiluje o sebezáchovu, ale o moc (Macht), protože chce dokázat víc, a tak 
musí neustále překonávat sebe sama: „Und diess Geheimniss redete das Leben selber 
zu mir. „Siehe, sprach es, ich bin das, was sich immer selber überwinden muss.“29 Na druhou 
stranu lze učení o vůli k moci chápat jako pozadí zmíněných třech proměn Ducha. 
Velbloud, Lev a Dítě jsou tři způsoby života, z nichž každý má svou formu 
sebepřekonávání. Velbloud chce neustále těžší a těžší náklad. Lev se neustále 
osvobozuje od toho, co platí. Dítě překonává sebe samo ve své tvůrčí hře, z níž vzchází 
svět. Život se překonává i v tom ohledu, že je v člověku schopen proměny ve 
Velblouda, z Velblouda ve Lva a ze Lva v Dítě. S myšlenkou věčného návratu téhož 
(ewige Wiederkunft) Zarathustra zápasí právě kvůli lvímu vzdoru a znechucení, že by 
se navracel i nedokonalý člověk, zatímco on hlásá nadčlověka: „Allzuklein der Grösste! 
– Das war mein Überdruss am Menschen! Und ewige Wiederkunft auch des Kleinsten! – Das 
war mein Überdruss an allem Dasein!“30 Je možné, že myšlenka věčného návratu téhož 
je bez výhrad přijatelná pouze pro Ducha v podobě Dítěte, který se nepotřebuje vy-
mezovat vůči jinému, protože primárně vychází ze sebe sama a tvoří svůj svět. Lev se 
chce osvobodit od překážek minulosti v prostoru a obrací se vstříc budoucnosti 
(Zarathustrův nadčlověk je nadějí budoucnosti), ale Dítě se točí jako kolo (Rad) a ne-

 
prostředníkem nadřazené nadlidské moci, odpovídá velbloudu, svobodný duch, kritik a popírač i odvážný 
námořník plující k vzdáleným, neobjeveným dosud pobřežím, odpovídá lvu, a Zarathustra sám, přitakávající  
a kladoucí nové hodnoty, odpovídá dítěti.“, in: E. Fink, Filosofie Friedricha Nietzscheho, Praha 2011, s. 83. James 
Luchte naopak zpochybňuje, že by k Nietzschovu Zarathustrovi patřilo bytí Dítětem: „Zarathustra can only 
be becoming a child – he is not yet, and may never be a Child. In this light, Zarathustra, in much of the narrative of his fate, a 
camel and lion. Even though destruction is creation, for the Lion, such a creation is never innocent of the spirit of 
revenge. Zarathustra is aware of his own distance from the being of the Child as betrayed in his great longing for his own 
Children. Perhaps these Children for which he longs are his own greater selves, his own becoming Children.“, in: J. Luchte, 
Zarathustra´s Children: Nietzsche Beyond the Greeks, in: James Luchte: Philosophy,  
URL: https://luchte.wordpress.com/zarathustras-children/ 
24 ASZ, s. 12: 25-27 
25 ASZ, s. 14: 5-7. V případech, kdy je v originále cizojazyčné citace použita kurzíva, ji z důvodu redakčních 
pravidel nahrazujeme kurzívou s podtržením. (pozn. redakce) 
26 ASZ, s. 14: 13-14. 
27 ASZ, s. 15: 1-4. 
28 ASZ, s. 146: 11-12. 
29 ASZ, s. 148: 16-18. 
30 ASZ, s. 274: 32-34. 
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vzdoruje opakování a osudu, protože v nich vždy najde nový počátek (Neubeginnen) 
své hry (Spiel). 
 
Druhý díl knihy Also sprach Zarathustra je ohraničen kapitolami naznačujícími, že 
Zarathustra je Lvem a nikoli Dítětem. V kapitole Dítě se zrcadlem (Das Kind mit dem 
Spiegel31) mluví Zarathustra o snu, ve kterém k němu přistoupilo dítě a vyzvalo ho, 
aby se na sebe podíval do zrcadla. Když to Zarathustra udělal, neviděl sebe, ale ďáblův 
škleb a výsměch: „‚Oh Zarathustra – sprach das Kind zu mir – schaue Dich an im 
Spiegel!‘ Aber als ich in den Spiegel schaute, da schrie ich auf, und mein Herz war erschüttert: 
denn nicht mich sahe ich darin, sondern eines Teufels Fratze und Hohnlachen.“32 Zarathustra 
si je tentokrát jist, že snu rozumí, a interpretuje ho jako varování, že je jeho učení (Lehre) 
o smrti boha, zemi a nadčlověku v nebezpečí. Za znetvoření obrazu jeho učení podle 
něj mohou jeho nepřátelé (Feinde). Už tím Zarathustra naznačuje svůj lví postoj 
založený na negativním vztahu k jinému. Nepřipouští, že by zrcadlo také odráželo 
podobu jeho Ducha, protože podle něj ukazuje obraz jeho učení, jak je ve světě 
vnímáno. Zrcadlo je tedy nakonec světem dávajícím pozorovateli zpětnou vazbu. 
Zarathustra se nezastavuje ani nad tím, že mu zrcadlo nabídlo dítě a že by tedy zrcadlo 
mohlo ukazovat, jak se Lev Zarathustra jeví Dítěti. S následující divokou řečí se 
Zarathustra nakonec dostává až k jádru věci. Nad jeho nepřáteli bude běsnit jako 
vichřice jeho štěstí (Glück) a svoboda (Freiheit). Protože jim nastaví svou lví tvář, budou 
ho mít jeho nepřátelé za zlého (der Böse).33 Jeho divoká moudrost (wilde Weisheit) však 
vyděsí i jeho přátele. Tato divoká moudrost je totiž lvice (Löwin Weisheit34), která 
otěhotněla na osamělých horách a ze které pochází mládí, protože porodila své 
nejmladší mládě: „Meine wilde Weisheit wurde trächtig auf einsamen Bergen; auf rauhen 
Steinen gebar sie ihr Junges, Jüngstes.“35 Zarathustra je Lev, protože svou svobodu 
(Freiheit) dává na odiv ve vztahu k jinému. Jeho moudrost je divoká lvice, která mu 
dodává mladost, ale nečiní z něj Dítě. 
 
V kapitole Nejtišší hodina (Die stillste Stunde36) na konci druhého dílu knihy mluví 
k Zarathustrovi jeho nejtišší hodina (stillste Stunde), aniž by měla nějaký hlas. Tato nej-
tišší hodina je jeho strašnou vládkyní (Herrin37), takže je Zarathustra se svou tělesnou 
existencí na zemi podřízen kvalitativnímu času a jeho požadavkům. Kvalitativní čas 
dobře ví, že je Zarathustra hlasatelem nadčlověka (Übermensch), a že vkládá svou 
naději v budoucnost (Zukunft), zatímco přítomnost (Nyní/Jetzt) a minulost 
(Kdysi/Ehemals) jsou pro něj nesnesitelné: „Das Jetzt und das Ehemals auf Erden – ach! 
meine Freunde – das ist mein Unerträglichstes; und ich wüsste nicht zu leben, wenn ich nicht 
noch ein Seher wäre, dessen, was kommen muss.“38 Nejtišší hodina však také ví, že 
Zarathustru napadla myšlenka věčného návratu téhož (ewige Wiederkunft), která 
znamená, že se bude věčně navracet i nesnesitelná minulost a přítomnost. O tom, že 
Zarathustrův Duch není Dítětem ani v této situaci, svědčí jeho vzdor (Trotz) a jeho 

 
31 ASZ, s. 105-108. 
32 ASZ, s. 105: 16-20. 
33 ASZ, s. 107: 22-24. 
34 ASZ, s. 107: 29. 
35 ASZ, s. 107: 31-32. 
36 ASZ, s. 187-190. 
37 ASZ, s. 187: 10-11. 
38 ASZ, s. 179: 3-6. 
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odstup od myšlenky věčného návratu téhož. Když ho jeho nejtišší hodina vyzývá, aby 
řekl své slovo a zlomil se (Sprich dein Wort und zerbrich!39), zpochybňuje Zarathustra, 
že je to jeho slovo, a brání se, že čeká na někoho, kdo je toho slova více hoden, neboť 
sám ani není hoden se o to slovo zlomit: „Und ich antwortete: ‚Ach, ist es mein Wort? Wer 
bin ich? Ich warte des Würdigeren; ich bin nicht werth, an ihm auch nur zu zerbrechen.‘“40 
Duch v podobě Dítěte by si bez tohoto odstupu vytvořil svůj svět podle myšlenky 
věčného návratu téhož, i kdyby to znamenalo přetvoření či zničení světa dřívějšího. 
Nejtišší hodina nakonec Zarathustrovi říká, že se musí stát dítětem (Kind) a že musí 
překonat své mládí (Jugend), pokud se chce stát dítětem: „Da sprach es wieder ohne 
Stimme zu mir: ‚Du musst noch Kind werden und ohne Scham. Der Stolz der Jugend ist noch 
auf dir, spät bist du jung geworden: aber wer zum Kinde werden will, muss auch noch seine 
Jugend überwinden.‘“41 Z kapitoly Dítě se zrcadlem (Das Kind mit dem Spiegel) plyne, že 
mládí má Zarathustra od své lvice moudrosti, což je v souladu s tvrzením, že Dítětem 
se Duch stane, až když v sobě překoná Lva a jeho mládí. Zarathustra nakonec nejtišší 
hodině lvím způsobem odpovídá, že nechce překonat své mládí a stát se Dítětem: „Ich 
will nicht.“42 S mládím by zjevně musel opustit i svou hrdost/pýchu (Stolz), což je těžko 
představitelné, když je jedním z jeho dvou zvířat Orel (Adler), který je podle 
Zarathustry tím nejhrdějším/nejpyšnějším zvířetem pod sluncem (das stolzeste Thier 
unter der Sonne43). 
 
I ve třetím díle v kapitole O starých a nových deskách (Von alten und neuen Tafeln44) 
zůstává Zarathustra Lvem. Jako lev rozbíjí staré desky hodnot, ale nové desky hodnot 
má pouze z poloviny popsané: „Hier sitze ich und warte, alte zerbrochene Tafeln um mich 
und auch neue halb beschriebene Tafeln.“45 Duch v podobě Dítěte by měl již popsané celé 
nové desky a nečekal by na nic. Zarathustra se navíc nezabývá pouze osvobozením 
sebe sama od starých hodnot a přehodnocením starých hodnot, ale snaží se také jako 
Lev o to, aby i jeho stoupenci (bratři) rozbíjeli desky se starými hodnotami a stali se 
také Lvy. Jeho negativní vztah k jinému má tedy různé podoby: osvobozuje se od 
starých hodnot, vytváří nové hodnoty přehodnocením těch starých, chce změnit 
hodnoty svých stoupenců, aby se osvobodili od starých hodnot a chce nové hodnoty 
předepsat i pro ostatní lidi, aby se změnili a ztělesnili je ve svých srdcích z masa: „Siehe, 
hier ist eine neue Tafel: aber wo sind meine Brüder, die sie mit mir zu Thale und in fleischerne 
Herzen tragen?“46 Nové hodnoty tedy mají být ztělesněny jednotlivcem, ale mají být 
také sdíleny více jednotlivci. Tak vzniká bojiště hodnot, protože Zarathustrovi 
následovníci mají rozbíjet i cizí nové desky hodnot, pokud nové hodnoty na nich 
popírají život: „Zerbrecht mir, oh meine Brüder, zerbrecht mir auch diese neue Tafel!“47 
 
Zarathustra vytváří nové hodnoty pouze přehodnocením těch starých, neboť není 
Dítětem, které by nové hodnoty vytvářelo originálně bez vůdčího negativního vyme-

 
39 ASZ, s. 188: 14. 
40 ASZ, s. 188: 15-17. 
41 ASZ, s. 189: 23-27. 
42 ASZ, s. 189: 29. 
43 ASZ, s. 27: 16. 
44 ASZ, s. 246-269. 
45 ASZ, s. 246: 3-4. 
46 ASZ, s. 249: 23-24. 
47 ASZ, s. 258: 1-2. 
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zování vůči jinému. Zarathustra si je tohoto nedostatku nejspíš vědom, protože 
očekává změnu při příchodu znamení (Zeichen) kvalitativního času v podobě 
smějícího se lva a hejna holubic: „Dess warte ich nun: denn erst müssen mir die Zeichen 
kommen, dass es meine Stunde sei, - nämlich der lachende Löwe mit dem Taubenschwarme.“48 
Smějící se lev (lachende Löwe) a holubice (Tauben) odkazují k proměně Lva v Dítě, 
protože se negativita lva změní v pozitivitu doplněnou lehkostí létajících ptáků. Když 
ve čtvrtém díle Zarathustra mluví o smějících se lvech (lachende Löwen) jako o lidech, 
na které čeká, říká o nich před vyššími lidmi (höheren Menschen), že jsou vyšší, silnější, 
vítěznější, plnější radosti a naděje a pravoúhle stavění na těle i duši: „Auf Andere warte 
ich hier in diesen Bergen und will meinen Fuss nicht ohne sie von dannen heben, – auf Höhere, 
Stärkere, Sieghaftere, Wohlgemuthere, Solche, die rechtwinklig gebaut sind an Leib und Seele: 
lachende Löwen müssen kommen!“49 Smějící se lev zde tedy znamená člověka, který je 
v souladu se zemí lehký, odvážný, radostný a celistvý. Je možné, že jsou smějící se lvi 
oněmi Zarathustrovými dětmi, k nimž se upíná a které se mohou stát nadlidmi. 
 
Rozbití desek hodnot „dobrých“ a „spravedlivých“ lidí (Guten und Gerechten), kteří 
udržují staré hodnoty a nenávidí toho, kdo tvoří nové hodnoty, podle Zarathustry 
teprve znamená vyslání člověka na jeho širé moře (auf seine hohe See50). V této nejistotě 
a nebezpečí se má člověk orientovat na budoucnost a plout do země svých dětí: „Was 
Vaterland! Dorthin will unser Steuer, wo unser Kinder – Land ist!“51 Pro Zarathustru 
samotného to může být země Dětí, které se stanou nadlidmi. 
 
Na konci knihy Also sprach Zarathustra v poslední kapitole čtvrtého dílu s názvem 
Znamení (Das Zeichen52) přichází Zarathustrovo znamení, jak si ho předpověděl 
v kapitole O starých a nových deskách (Von alten und neuen Tafeln): jako smějící se lev 
s hejnem holubic. Zarathustra to chápe jako znamení blízkosti svých dětí: „Zu dem 
Allen sprach Zarathustra nur Ein Wort: ‚meine Kinder sind nahe, meine Kinder‘ - , dann 
wurde er ganz stumm.“53 Nakonec k tomu dodává, že dozrál a že přišla jeho hodina: 
„Der Löwe kam, meine Kinder sind nahe, Zarathustra ward reif, meine Stunde kam: -“54 Podle 
nejtišší hodiny tehdy Zarathustra nebyl zralý pro své plody, i když jeho plody zralé 
byly: „Oh Zarathustra, deine Früchte sind reif, aber du bist nicht reif für deine Früchte!“55 
Hodina, kterou mělo ohlásit jeho znamení, měla původně určit čas jeho sestupu 
k lidem: „Wann kommt meine Stunde? – die Stunde meines Niederganges, Unterganges: denn 
noch Ein Mal will ich zu den Menschen gehn.“56 Na úplný závěr sice Zarathustra opouští 
svou jeskyni (Höhle) v horách, ale nejde přímo dolů, nýbrž odchází neznámo kam 
vstříc velkému poledni: „Dies ist mein Morgen, mein Tag hebt an: herauf nun, herauf, du 
grosser Mittag!“57 Jeho velké poledne tedy ještě nenastalo, i když je mu blíže než kdyko-
li předtím. 

 
48 ASZ, s. 246: 8-10. 
49 ASZ, s. 351: 15-20. 
50 ASZ, s. 267: 12-14. 
51 ASZ, s. 267: 29 – s. 268: 1. 
52 ASZ, s. 405-408. 
53 ASZ, s. 406: 32 – s. 407: 1. 
54 ASZ, s. 408: 17-18. 
55 ASZ, s. 189: 32-33. 
56 ASZ, s. 246: 4-7. 
57 ASZ, s. 408: 19-20. 
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Velké poledne (grosse Mittag) je čas, kdy člověk stojí uprostřed mezi zvířetem a nad-
člověkem a kdy slaví přicházející budoucnost jako svou nejvyšší naději: „Und das ist 
der grosse Mittag, da der Mensch auf der Mitte seiner Bahn steht zwischen Thier und 
Übermensch und seinen Weg zum Abende als seine höchste Hoffnung feiert: denn es ist der 
Weg zu neuen Morgen.“58 Být připraven a zralý (bereit und reif) o velkém poledni 
znamená být připraven na sebe sama a na svou nejskrytější vůli (bereit zu mir selber und 
zu meinem verborgensten Willen).59 Přítomnost má v takovou kvalitativní dobu absolutní 
platnost, protože v rámci věčného návratu téhož již nekonečněkrát nastala a ještě se  
i nekonečněkrát navrátí. Aby Zarathustra dozrál pro velké poledne, kdy nad ním je 
slunce nejvýše a kdy na něj nejintenzivněji svítí, musel překonat nesnesitelnost 
přítomnosti a minulosti. Přítomnost (Jetzt) je pro něj rovněž příležitostí k hlásání 
nadčlověka, ale jeho orientace na nadčlověka rozdvojuje jeho vůli: „An den Menschen 
klammert sich mein Wille, mit Ketten binde ich mich an den Menschen, weil es mich hinauf 
reisst zum Übermenschen: denn dahin will mein andrer Wille.“60 Ještě větší problém pro 
vůli (Wille) představuje minulost. Pokud se čas člení na minulost, přítomnost a bu-
doucnost, může vůle určovat pouze přítomnost a budoucnost, ale nemůže určovat 
minulost, protože nemůže chtít proti směru času: „Nicht zurück kann der Wille wollen; 
dass er die Ziet nicht brechen kann und der Zeit Begierde, - das ist des Willens einsamste 
Trübsal.“61 Tento nejosamělejší zármutek (einsamste Trübsal) dohání vůli k pomstě 
(Rache), protože pomsta je odporem (Proti-vůlí) vůle vůči času a jeho minulosti (Bylo): 
„Diess, ja diess allein ist Rache selber: des Willens Widerwille gegen die Zeit und ihr ‚Es 
war.‘“62 Myšlenka věčného návratu téhož sice ruší rozpor minulosti a budoucnosti, 
protože nekonečněkrát navrácená minulost je totožná s nekonečněkrát navrácenou 
budoucností, ale ke zrušení mstivosti vůle se musí změnit nejen její „rozum“, ale i její 
„emocionalita“, tedy její celkové naladění z negativního vztahu k jinému na pozitivní 
vztah k sobě. Možná proto se již dále myšlenka věčného návratu téhož přesouvá do 
písní, které mají určité naladění navodit. 
 
Dokud byl Zarathustra učitelem, chodil mezi lidi jako Lev a podněcoval v nich Lvy,  
i když také naznačovat cestu k bytí Dítětem. Nakonec hledá své děti, ať už se kvůli 
tomu sám bude muset stát Dítětem nebo ne. Jeho děti ho buď překonají, nebo se 
překoná sám a připojí se k nim. To je pro něj nejspíš ve světle víry v budoucnost a ve 
zrození nadčlověka tak jako tak přijatelné a hodné věčného opakování. Proč si je ale 
Zarathustra jist, že nadčlověk musí v budoucnu přijít?63 Podle myšlenky věčného 
návratu téhož je minulost aktuálně nekonečná stejně jako budoucnost. Proto ale už 
nastalo úplně všechno, co jen nastat mohlo, jinak by minulost nebyla nekonečná, ale 
konečná a neúplná.64 Když už Zarathustra přijal tyto extrémní předpoklady, stačí mu, 

 
58 ASZ, s. 102: 6-9. 
59 ASZ, s. 269: 12-13. 
60 ASZ, s. 183: 11-13. 
61 ASZ, s. 180: 3-5. 
62 ASZ, s. 180: 17-18. 
63 ASZ, s. 179: 3-6. 
64 „Jestliže za ‚teď‘ je věčnost, pak platí, že ‚všechny věci, jež mohou běžeti, nutně již jednou běžely touto ulicí‘, 
nebo jinak řečeno, nekonečná minulost vůbec není možná jako nekonečný řetězec stále nových událostí; jestliže 
existuje nekonečná minulost, pak se cokoliv, co se vůbec udát může, již stát muselo, neboť v ní už nic nemůže 
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aby byl nadčlověk možný. Je-li nadčlověk možný, jednou se znovu objeví, protože už 
se musel objevit v minulosti. Zarathustra je přesvědčen, že je nadčlověk možný, 
protože podle něj nadčlověk (Übermensch) vzniká na zemi (Erde) překonáním člověka, 
které se děje v souladu se sebepřekonávající povahou života.65 Jsou-li lidé fragmenty 
budoucnosti (Menschen als den Bruchstücken der Zukunft66), kterou Zarathustra zří, jsou 
také fragmenty nadčlověka. Odtud lze předpokládat, že je nadčlověk ve srovnání 
s člověkem podstatně mnohostranný, když je člověk ve vztahu k němu fragmentem.  
I kdyby Dítětem (Kind) nakonec mohl být pouze nadčlověk (Übermensch), Zarathustra 
k němu tak jako tak směřuje, takže nemá důvod chtít něco jinak. Východiskem pro 
úvahy o Duchovi Tíže bude postřeh, že se Zarathustra s Duchem Tíže (Geist der 
Schwere) nikdy nepotkává jakožto Dítě (Kind). Potkává se s ním vždy jako Lev (Löwe). 

 
O čtení a psaní (Vom Lesen und Schreiben) 
 

Duch Tíže (Geist der Schwere) se poprvé objevuje v kapitole O čtení a psaní (Vom 
Lesen und Schreiben). Nietzschův Zarathustra zde mluví o vztahu pisatele k tomu, co 
tento pisatel píše. Prohlašuje, že miluje pouze to, co pisatel píše vlastní krví, a dodává, 
že krev je duchem. Krev se jeví jako duch z odstupu, protože ten, kdo píše krví vůči ní 
postupně zaujímá odstup, až nakonec chápe, že je krev duchem: „Schreibe mit Blut: und 
du wirst erfahren, dass Blut Geist ist.“67 To znamená, že Zarathustra miluje autorské 
zápisy, pokud do nich dal autor sebe a pokud tedy vyjadřují jedinečnou situovanost 
autora co do prostoru a času (krev/Blut) a pokud také vyjadřují něco obecnějšího, co 
tuto situovanost překračuje (Duch/Geist). Je tedy řeč o takových zápisech, které 
zdařile ztělesňují sepětí jedinečného a obecného, přičemž obecné se na jedinečném jeví 
z odpovídajícího odstupu. Tyto zápisy označuje Zarathustra jako výroky (Sprüche). 
Podstatné je, že se nejedná o texty, které by byly samy v sobě uzavřené a které by tedy 
neměly žádný další kontext. Výroků (Sprüche) je mnoho, a protože jsou situované co 
do prostoru a času, představují izolované zlomky, jejichž souvislost ne každý vidí. 
Protože mají být jako vrcholy hor (Sprüche sollen Gipfel sein68), nemůže být snadné 
objevit jejich souvislost. Teprve ten, kdo stoupá do výšky, čímž zvětšuje měřítko své 
perspektivy, vidí obecnější význam daného výroku. Vrchol hory (Gipfel) je tedy 
obrazem výroku jak v tom ohledu, že vyjadřuje jedinečnou situovanost významu, 
protože vrchol má výsadní pozici, kterou se liší od svého okolí, tak v tom ohledu, že 
zpřístupňuje obecnější význam, protože obecné je patrné až z výšky, která umožňuje 
větší měřítko pohledu. Čtenáři mají být velcí a vysocí (Grosse und Hochwüchsige69), aby 
to měli blíže na vrchol hory a aby se jim lépe šplhalo nahoru. Když už ale jednou čtenář 
vyšplhá na vrchol hory, potřebuje ještě dlouhé nohy (lange Beine70), aby putoval 
z vrcholu na jiný vrchol, a tak objevil souvislost obou výroků. Jiný způsob, jak dospět 
k obecnějšímu/jinému významu daného výroku umožňuje paměť, která sice ne-
dosahuje výšky v prostoru, ale zato podržuje výrok napříč časem. Ten, kdo se naučí 

 
chybět, vystoupit z ní, být pouhou budoucností. Minulá věčnost nemůže být neuzavřená.“, in: E. Fink, Filosofie 
Friedricha Nietzscheho, Praha 2011, s. 102. 
65 ASZ, s. 14: 13-27. 
66 ASZ, s. 179: 18-19. 
67 ASZ, s. 48: 3-4. 
68 ASZ, s. 48: 16. 
69 ASZ, s. 48: 17. 
70 ASZ, s. 48: 16. 
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daný výrok nazpaměť (auswendig), si ho bude moci vybavit v kontextu jiného výroku, 
a tak přejít dlouhou nohou z vrcholu na vrchol.  
 
Přecházení z vrcholu na vrchol dlouhou nohou by však vyšlo nastejno jako skákání 
z vrcholu na vrchol.71 Souvislost mezi oběma výroky se totiž ukazuje skokově a náhle. 
Jestliže však má mít čtenář dobrou paměť a dlouhé nohy, aby se dokázal pohybovat 
ve výškách z místa na místo, musí spočívat psaní v umisťování do výšky na různá 
vzdálená místa. Tak je právě psaná kniha Also sprach Zarathustra, protože sledování 
jednoho motivu v ní vyžaduje skákání ze stránky na jinou vzdálenou stránku. Sama 
kapitola O četní a psaní (Vom Lesen und Schreiben) vypadá na první pohled jako řada 
nesouvisejících výroků, jejichž propojení musí čtenář nejprve najít. Zatímco však 
pisatel je požadavkem výšky veden k tomu, aby psal výroky (Sprüche), čtenář může 
nejspíš na základě požadavku výšky nacházet výroky i v rozsáhlejších textech a pře-
skakovat od nich do textů jiných, když zrovna nemá k dispozici texty, které jsou pro 
skákání z vrcholu na vrchol určené.72 
 
Dále Zarathustra přibližuje požadavek výšky a přecházení z vrcholu na vrchol pomocí 
dalších obrazů. Horský vrchol odkazuje k řídkému a čistému vzduchu (Luft dünn und 
rein), k blízkosti nebezpečí (Gefahr nahe) a k Duchu plnému radostné 
zloby/zlomyslnosti (Geist voll einer fröhlichen Bosheit).73 Horský vzduch osvěžuje, 
z čehož má Duch radost, ale je ho rovněž málo, k čemuž se přidávají další nebezpečí, 
a proto se Duch na horách nejen raduje, ale zároveň je neustále udržován ve střehu. 
Obojí se spojuje ve zmíněné radostné zlobě/zlomyslnosti. Ukazuje se, že šplhání na 
vrcholy hor (steigen) předpokládá lehkost, která překonává tíži. Ten, kdo je příliš 
zatížený a žijící s těžkostí, na vrchol hory nedokáže vyšplhat. Lehkost naopak 
implikuje stoupání do výše a výsměch těžkosti/vážnosti: „Wer auf den höchsten Bergen 
steigt, der lacht über alle Trauer-Spiele und Trauer-Ernste.“74 Také odvaha (Muth), která se 
s lehkostí vydává do výše, chce smích (der Muth will lachen).75 Směje se malým 
koboldům, protože sama směřuje do výše. Lehkost tedy nesouvisí jen s výškou, do níž 
se dostává, ale i s odvahou a smíchem, které k ní vedou. Zarathustra mluví jako Lev 

 
71 Joseph van der Naald se zaměřuje na obrat „z vrcholu na vrchol“ (von Gipfel zu Gipfel) a dlouhýma nohama 
přeskakuje z kapitoly O čtení a psaní až do Aischylova dramatu Agamemnón: „The language of going from “peak to 
peak” is an intertextual allusion to Aeschylus´ Greek tragic drama Agamemnon, where the character Clytemnestra tells of 
the Watchman´s news of Troy´s destruction at the hands of the Achaeans. This destructive omen of the fall of Troy passes from 
the Achaean forces abroad back to Argos through a series of fiery beacons located on high peaks lit one after another. 
Clytemnestra´s speech, both prophesying the coming destruction of Agamemnon and Cassandra and recalling the signal of 
Troy´s destruction moving from peak to peak, is connected to the notion of the “proverb” and text moving from “peak to peak” 
in Thus Spake Zarathustra through intertextual allusion.“, in: J. van der Naald, Aphorism´s Destructive Capacity Towards 
Logocentric Text in Friedrich Nietzsche´s Thus Spake Zarathustra, in: Anthós, Vol. 3: Iss. 1, Article 6, s. 5-6. Od obrazu 
přecházení či skákání dlouhýma nohama z vrcholu na vrchol se tak dostáváme k obrazu z vrcholu na vrchol se 
šířícího signálu prostřednictvím ohňů zapalovaných postupně na jednotlivých vrcholech. 
72 Joseph van der Naald za takové vysokohorské texty považuje aforismy: „While Nietzsche describes his writings in 
Zarathustra as proverb, Nietzsche´s other texts would be described as aphoristic. While the textual form of proverb is similar 
to that of aphorism, as both are intended to communicate truths, the difference between the two is significant for Nietzsche. A 
Biblical proverb is inherently logocentric, as it grounds its meaning in a transcendental signified in the form of the Logos, or 
word of God. Nietzsche´s aphorism is not logocentric because it is equivocal and attempts to destroy absolute and serious truth 
associated with a transcendental signified.“, in: J. van der Naald: Aphorism´s Destructive Capacity Towards Logocentric 
Text in Friedrich Nietzsche´s Thus Spake Zarathustra, in: Anthós, Vol. 3: Iss. 1, Article 6, s. 7-8. 
73 ASZ, s. 48: 18-19. 
74 ASZ, s. 49: 6-7. 
75 ASZ, s. 48: 21-22. 
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k Velbloudům, když se směje černi a tíze (Schwärze und Schwere) bouřkového mraku, 
který se vznáší nad těmi, kteří nejsou povzneseni jako on.76 Jejich úsilí, spory a hněv 
totiž nepřesahují to, co je těžké, zatímco Zarathustra se těžkého zříká. Zatímco 
Velbloudi říkají, že je těžké snášet/nosit život (das Leben ist schwer zu tragen), 
Zarathustrova lví moudrost (Weisheit) miluje jako žena vždy pouze muže války 
(Kriegsmann), pro nějž je život lehký, protože je sám odvážný (muthig), bezstarostný 
(unbekümmert), posměvačný (spöttisch) a násilnický (gewaltthätig).77 Zarathustra zde 
však explicitně nemluví o Velbloudech, ale o oslech (Esel und Eselinnen), kteří také nosí 
náklady. Lvovi Zarathustrovi se tedy zdá, že ti, nad které se povznesl, tvrdohlavě lpí 
na těžkosti svého života a jako oslové neustále hýkají své Ano („ja“ jako „i-a“78), 
protože nedovedou říci Ne. Odvaha (Muth), kterou zde Zarathustra vyzdvihuje, je 
spojená s nebraním se vážně. Požadavek výšky a lehkosti neznamená pouze povznést 
se nad ostatní a vysmát se jim, ale také povznést se nad sebe sama. 
 
Chvála lehkosti dosahuje až překvapivé výšky, když Zarathustra prohlašuje, že by 
věřil pouze v toho boha, který by uměl tančit: „Ich würde nur an einen Gott glauben, der 
zu tanzen verstünde.“79 Tanec patří zjevně k lehkosti. Bůh, jehož smrt Zarathustra hlásá, 
tančit neuměl. Nejvyšším stupněm lehkosti je létání (fliegen), kdy se člověk povznese 
nad sebe sama a nebere se vážně, a tak se může smát a být odvážný: „Jetzt bin ich leicht, 
jetzt fliege ich, jetzt sehe ich mich unter mir, jetzt tanzt ein Gott durch mich.“80 Tančí-li skrze 
Zarathustru bůh, je to nakonec lehkost světa, která do něj vstupuje. Ačkoli by i na 
tančícího boha musel věřit, svého ďábla (Teufel) Zarathustra viděl. Tímto ďáblem81 je 
Duch Tíže (Geist der Schwere), který je vážný (ernst), důkladný (gründlich), 
hluboký/nízký (tief) a slavnostní/důrazný (feierlich): „Und als ich meinen Teufel sah, da 
fand ich ihn ernst, gründlich, tief, feierlich: es war der Geist der Schwere, - durch ihn fallen alle 
Dinge.“82 Protože skrze Ducha Tíže padají všechny věci (Dinge), je spojen s prostorem. 
Duch Tíže představuje jakousi fyzickou i duchovní gravitaci, která táhne dolu všechno 
těžké, takže kromě pádů věcí způsobuje smutek, těžkost a vážnost. S vážností je 
spojená důkladnost, hloubka a slavnostní pathos. Zarathustra nechce Ducha Tíže 
pouze odehnat, ale přímo zabít, což se dělá právě smíchem (Lachen): „Nicht durch Zorn, 
sondern durch Lachen tödtet man. Auf, lasst uns den Geist der Schwere tödten!“83 Zatímco 
hněv (Zorn) by Ducha Tíže podpořil v jeho vážnosti, smích (Lachen) je pro něho smrtící. 
Duch Tíže je jako čisté tragično, které je ničeno jemu vnějším komičnem.  
 

 
76 ASZ, s. 48: 23–49: 2. 
77 ASZ, s. 49: 8-10. 
78 ASZ, s. 243: 32–244: 3. 
79 ASZ, s. 49: 28. 
80 ASZ, s. 50: 3-4. 
81 Zdeněk Neubauer navazuje na tento motiv Ducha Tíže jako ďábla: „Ďábel je skutečným ‚duchem tíže‘ – der Geist 
der Schwere. Tento Nietschův (sic!) geniální symbol výstižně vyjadřuje prekérní rozporuplnost dneška – ‚tohoto 
světa‘: smysl vně jsoucna, síla vně bytí, mechanické sřetězení příčin a následků, rovnováha slibů a hrozeb vymýtily 
spontaneitu života, vnitřní, z nitra vzcházející smysl existence. Duchaplnost potlačila oduševnělost, dovednost 
nahradila vědění, úspěšnost supluje pravdu. Toť vědecký obraz světa i společnosti. Ďábel je tak vskutku ‚princeps 
huius saeculi‘ – knížetem tohoto věku!“, in: Z. Neubauer, Deus et natura (Náboženské úvahy na pozadí ontologie 
subjektivity), Praha 1999, s. 87. 
82 ASZ, s. 49: 29-31. 
83 ASZ, s. 49: 32-33. 
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Přestože je Duch v podobě Lva lehký a stoupá vzhůru, pronásleduje ho Duch Tíže.  
I když se tedy Lev zříká tíže, kterou Velbloud nosí na svých zádech, pohybuje se 
nadále v tomtéž duchovním a fyzickém prostoru, kde Duch Tíže působí tíži. Pokud se 
však má Lev stát natolik lehkým, že bude létat, musí se stát gryfem, který je 
okřídleným lvem s orlí hlavou. Hrdý orel (Adler) by k tomu Zarathustrovi nechyběl. 
Duch Tíže (Geist der Schwere) se však objevuje v kapitole O čtení a psaní (Vom Lesen 
und Schreiben), a proto je třeba ho vztáhnout i ke čtení a psaní. Texty poznamenané 
Duchem Tíže by měly být vážné, důkladné, hluboké a slavnostní. Může se tedy jednat 
jak o traktát, tak o tragédii (Trauer-Spiel). 
 
Taneční píseň (Das Tanzlied) 

 
V kapitole Taneční píseň (Das Tanzlied) pokračuje boj Zarathustry s Duchem Tíže 

(Geist der Schwere). Na zelené louce v lese potkává Zarathustra tančící dívky (tanzten 
Mädchen mit einander84), které ztělesňují hru a lehkost. Tyto lehoučké dívky (Leichten) 
přestaly tancovat, když poznaly Zarathustru, který je hned přemlouval, aby se 
nenechaly rušit a pokračovaly v tanci. Zarathustra jim řekl, že není žádný ničitel hry 
(Spielverderber), ani žádný nepřítel dívek (Mädchen-Feind).85 Prohlašuje se za přímluvce 
boha (Gottes Fürsprecher) před ďáblem (Teufel), kterým je Duch Tíže: „Gottes Fürsprecher 
bin ich vor dem Teufel: der aber ist der Geist der Schwere.“86 Duch Tíže tak získává opačné 
charakteristiky: je ničitelem hry a nepřítelem dívek. Zarathustra k dívkám přichází 
z lesa (Wald) a přiznává svou na první pohled zjevnou temnotu (Dunkel), ale na druhou 
stranu mezi ně hravě vpouští bůžka jménem Cupido, který je dívkám nejmilejší a který 
je k smíchu, i když pláče (zum Lachen ist er noch im Weinen).87 Opět zde tedy nejde o 
jednoho boha, který zemřel, ale o hravého bůžka lásky, kterému se lze smát a který 
patří do kontextu římského polytheismu, i když nejspíš někde přišel o luk se svými 
šípy. Zatímco Cupido a dívky tančí, Zarathustra k tomu zpívá Taneční píseň (Tanzlied), 
která je zároveň Výsměšnou písní (Spottlied) na Ducha Tíže: „Ein Tanz – und Spottlied 
auf den Geist der Schwere, meinen allerhöchsten grossmächtigsten Teufel, von dem sie sagen, 
dass er ‚der Herr der Welt‘ sei.“88 Duch Tíže je dívkám představen jako velice mocný 
ďábel, o němž lidé říkají, že je Pánem Světa (Herr der Welt). Duch Tíže tak nabývá na 
monstróznosti a prostor jeho působnosti se rozšiřuje na celý svět, zatímco proti němu 
Zarathustra lokálně staví tanec, hru, lehkost a píseň. 
 
Tématem Zarathustrovy Taneční písně (Tanzlied) je Život (Leben) a Moudrost (Weis-
heit). Život i Moudrost jsou ženy, což se opírá o německý jazyk, protože Moudrost je 
standardně ženského rodu (die Weisheit) a Život na začátku písně záměrně není střed-
ního rodu, ale ženského rodu (die Leben). Zarathustra začíná svým vztahem k Životu 
jakožto k ženě, jíž pohlédl do oka a potopil se do něj svým pohledem jako ryba do 
vody. Tato žena ho vylovila a vysmála se mu za to, že ji nazval nepochopitelnou 
(unergründlich89). Jakmile se tedy Zarathustra, který sám žije, snaží vůči Životu 

 
84 ASZ, s. 139: 5. 
85 ASZ, s. 139: 9-10. 
86 ASZ, s. 139: 11-12. 
87 ASZ, s. 139: 24. 
88 ASZ, s. 140: 1-3. 
89 ASZ, s. 140: 6-9. 
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zaujmout odstup, aby ho mohl poznávat, ztrácí tento odstup, neboť je do života 
ponořen jako do vody. Zarathustrův pokus vystihnout povahu Života se tedy ukazuje 
pouze jako jednostranný. Život jako unikající žena se jednostranně ukazuje právě tak, 
že uniká. Říká o sobě, že je nestálá/proměnlivá (veränderlich) a divoká (wild).90 
Hluboká (die Tiefe), věrná (die Treue), věčná (die Ewige) a tajuplná (die Geheimnissvolle) 
jsou mužské názvy pro ženu, které jsou pouze jednostranné a příbuzné tomu, co muži 
projikují na ženy na základě vlastních ctností (Tugenden).91 Zarathustra však není 
uvězněn pouze do koloběhu tohoto získávání odstupu od života a opětného ztrácení 
odstupu. Když o sobě Život mluví špatně (sie bös von sich selber spricht92) a říká, že je ve 
všem žena a žádná ctnostná (in Allem ein Weib, und kein tugendhaftes93), Zarathustra mu 
nevěří. Zarathustra tedy umí zaujmout odstup od Života, když se skrze své unikání 
ukazuje, neboť ví, že mu unikají další stránky života, které zůstaly skryté. 
 
Pak Zarathustra přeskakuje ke svému vztahu k jiné ženě – k divoké Moudrosti (Weis-
heit). Té se Zarathustra podobně jako Životu díval do očí, i když do obou, a divoká 
Moudrost mu hněvivě vysvětlovala jeho vztah k životu. Podle ní Zarathustra chválí 
Život, protože si užívá jeho projevy, když chce, touží a miluje: „Du willst, du begehrst, 
du liebst, darum allein lobst du das Leben!“94 Vůči své Moudrosti však Zarathustra 
neustále zachovává odstup a dává si pozor, aby jí neřekl pravdu (Wahrheit).95 Od 
základu totiž nemiluje ji, ale pouze Život: „Von Grund aus liebe ich nur das Leben“96 Ale 
ani to se neobejde bez vytáčky, protože Zarathustra miluje Život nejvíce tehdy, když 
ho nenávidí: „und, wahrlich, am meisten dann, wenn ich es hasse!“97 Další komplikací je, 
že jsou si Život (Leben) a Moudrost (Weisheit) podobny (ähnlich), takže Moudrost 
Zarathustrovi připomíná Život, a proto se k ní chová podobně jako k Životu.98 Když 
se Život Zarathustry jednou ptal na jeho Moudrost, poznal se v její charakteristice, 
označil ji za opovážlivou a znovu se zeptal na Moudrost, jako kdyby Zarathustrovi 
nevěřil. Na konci písně se Zarathustra opět ponořil do oka Života. 
 
Zarathustra tedy ve své písni rozehrává ambivalentní vztahy mezi ním a Životem, 
mezi ním a Moudrostí a mezi Životem a Moudrostí. Zarathustra miluje Život, když ho 
nenávidí, noří se do Života, když se vůči němu snaží zachovat odstup. Nevěří Životu, 
když o sobě mluví špatně, ale je takovou řečí života sveden k tomu, aby Život miloval. 
Moudrost je přesvědčená, že zná Zarathustrův vztah k Životu, ale Zarathustra si vůči 
ní udržuje odstup a tají před ní, že úplně miluje pouze Život. I když Zarathustra 
rozlišuje mezi Životem a Moudrostí, shledává je podobnými a podobně se k nim 
chová. Život poznává sebe sama v Moudrosti, ale nechce věřit, že by se od něj nelišila. 
Také platí, že Zarathustrův vztah k Životu je nezbytně rozporuplný, protože Život 
vyžaduje, aby na něj bylo působeno vždy opačně, než jak na něj živý působit chce.   
 

 
90 ASZ, s. 140: 12-13. 
91 ASZ, s. 140: 14-17. 
92 ASZ, s. 140: 19. 
93 ASZ, s. 140: 12-13. 
94 ASZ, s. 140: 21-22. 
95 ASZ, s. 140: 23-25. 
96 ASZ, s. 140: 26-27. 
97 ASZ, s. 140: 27-28. 
98 ASZ, s. 140: 29-33. 
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Jak se touto písní Zarathustra vysmívá Duchovi Tíže? Jednak formou, že jde o píseň 
(Lied), jednak obsahem této písně. V Ano-písni a Amen-písni (das Ja- und Amen-Lied) 
na konci třetího dílu knihy rozlišuje Zarathustra mezi mluvením a zpíváním: „sind alle 
Worte nicht für die Schweren gemacht? Lügen dem Leichten nicht alle Worte! Singe! sprich 
nicht mehr!“99 Zatímco slova jsou spojená s těmi, kteří jsou těžcí, lehký zpívá, aby se 
tíži vyhnul.100 Místo aby Zarathustra promluvil o životu a moudrosti jednoznačně  
a definitivně, zpívá o ambivalencích, bez nichž se život nemůže stát tématem. Živlem 
života je dvojznačnost, rozporuplnost a unikavost. Duch Tíže, který se nesměje, jinak 
by tím spáchal sebevraždu, tíhne k jednoznačnosti, která je určitou formou tíže 
(Schwere). Kdo se vzpírá jednoznačným a definitivním tvrzením a označením, otevírá 
prostor pro hru, dvojznačnost a vtip, což je prostor bez gravitace Ducha Tíže, kde 
všechno létá. 
 
Konec kapitoly Taneční písem (Das Tanzlied) však svědčí o tom, že je Duch Tíže nejspíš 
neredukovatelný a že se člověk snadno ocitne v jeho gravitačním poli. Přestože nebo 
protože Zarathustra strávil konec dne s tancem a hrou, přichází na něj s večerem 
(Abend) smutek (Traurigkeit), tedy tíže. Na Zarathustru dopadají otázky po 
jednoznačném určení jeho života: Proč? (Warum?) Na co?/Za co? (Wofür?) Čím?/Kudy? 
(Wodurch?) Kam? (Wohin?) Kde? (Wo?) Jak? (Wie?)101 Večer přichází pravidelně a Duch 
Tíže se může jeho temnoty přidržet a přijít s ním nepoznán. 
  

 
99 ASZ, s. 291: 13-14. 
100 Navíc lze rozlišit mluvení (das Sprechen) od slov (Worte), která samostatně vzata těžknou, když jsou zbavena 
přirozené mnohoznačnosti. Zatímto těžká slova člověk nese, s mluvením tančí přes všechny věci: „Es ist eine 
schöne Narrethei, das Sprechen: damit tanzt der Mensch über alle Dinge.“ (ASZ, s. 272: 24-25)  
101 ASZ, s. 141:26 
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Shrnutí 
 
Tato studie rozvíjí interpretaci Ducha Tíže (der Geist der Schwere) z knihy Also sprach 
Zarathustra od Friedricha Nietzscheho. Referenční rámec této interpretace poskytuje 
vývojová klasifikace lidského Ducha, podle níž se Duch stává Velbloudem, poté Lvem 
a nakonec Dítětem. Duch Tíže je nejen nepřítelem Lva Zarathustry v boji o lehkost, ale 
garantuje také gravitaci duchovního i fyzického prostoru, a tak působí tíži (Schwere) 
v různých smyslech toho slova. Téma prostoru lze najít i v myšlence věčného návratu 
téhož na totéž místo, která nabývá tvaru právě v konfrontaci s Duchem Tíže. Čas je 
podle této myšlenky na jedné tváři lineární a diskontinuální, na druhé tváři je cyklický 
a kontinuální. Z věčného navracení téhož na totéž místo může plynout asymetrie ve 
vztahu mezi časem a prostorem. Prostor života je na jednu stranu podřízen tíži, na 
druhou stranu připouští lehkost.  
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Summary  
 
As on Left, so on Right. The Upside and Downside of Contemporary Satanism I. The article 
is an interdisciplinary introduction into the issues of contemporary Czech Satanism. It 
uses religious, psychological and ethical point of view. The religionist perspective 
allowed me to distinguish three basic types of Satanism - religious (theistic, demonic), 
philosophical (intellectual, cultural) and pop-cultural (rebellious). In the chapter on 
the psychological aspects of Satanism, I analyze the case study from the book People of 
the Lie: The Hope for Healing Human Evil by the American psychiatrist Morgan Scott 
Peck. It concerns the development of obsessive-compulsive disorder, the symptoms of 
which his patient got rid of for some time with the help of a fantasy contract with the 
devil. Furthermore, the concept of psychic reality in its application to the satanic faith 
and how the uselessness of the distinction between satanic and satanic (real and 
imaginary) results from it is explained. In the last chapter I discuss the ontological 
assumptions and ethical and axiological consequences of the satanic worldview. It 
turns out that from the ethical point of view, its conception of freedom, which is the 
main motivational root of Satanist thinking, is essential for understanding Satanism. 
At the same time, it turns out that the misunderstanding of freedom, given its overly 
dualistic ontological assumptions, is the greatest stumbling block of Satanism. 
 

*** 
 
Úvod 
 

Paleta fenoménů, které bývají označovány jako satanismus, je široká a nepřehledná. 
Někdy je tento termín aplikován v popisném religionistickém, filosofickém či kultur-
ním smyslu, někdy v hodnotícím teologickém a někdy pejorativním lidovém. Po-
sledně zmíněné užití se podobá osočení z fašismu v tom ohledu, že se drtivá většina 
společnosti shodne na tom, že pojmenované je čímsi zavrženíhodným. Proto také jen 
málokdy někdo sám sebe označuje za satanistu, ať už v duchovním, kulturním nebo 
hodnotovém smyslu. Většinou slyšíme spíše to, že někdo jiný je satanista nebo že ně-
jaký odmítaný myšlenkový směr či společenský trend je satanistický. Patří snad k du-
chu naší doby, že je toto označení tak často používáno, případně zneužíváno. Bylo by 
možno klást hypotézy o tom, že je tato tendence výrazem narůstajícího fundamenta-
lismu (který je odvrácenou stranou sekularizace) a mezináboženských konfliktů (které 
jsou odvrácenou stranou sbližování a prolínání kulturních společenství, jež souvisí s 
procesem globalizace). 

 
1 Mgr. Hynek Tippelt, PhD., Politology and Philosophy Department, Faculty of Arts of Jan Evangelista Purkyně 
University in Ústí nad Labem, Czech Republic. Correspondence: Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D., Filozofická fakulta 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Pasteurova 13, 400 96, Ústí nad Labem.  
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Předmět této krátké studie proto musím notně omezit. Z historického hlediska se sou-
středím na současnost a její bezprostřední předchůdce. Z hlediska identifikace pak po-
zornost věnuji pouze těm spirituálním projevům, jejichž nositelé se k satanismu vý-
slovně hlásí, respektive předmět své orientace výrazem satan, příp. ďábel, sami ozna-
čují. Ponechám stranou mytologickou stránku věci, z valné části i náboženskou per-
spektivu a starší historické formy, jež byly s těmito výrazy, symboly či skutečnostmi 
spojovány. 
 
Satanismus chápu jako větev košatého stromu současné alternativní spirituality, která 
vychází ze západní esoterní tradice (hermetismus, kabala, magie, alchymie, astrologie 
atd.), jež od konce 19. století zažívá obrovskou vlnu popularizace a v průběhu 20. se 
značně propojila s orientálními duchovními a magickými tradicemi (budhismus, hin-
duismus, jóga, tantra atp.), které byly přizpůsobeny západní mentalitě.2 Religionis-
tická zkoumání rozlišují obvykle dva nebo tři různé typy satanismu. Důležitý rozdíl 
lze shledávat mezi (para)náboženským vztahem k Satanovi jako skutečné bytosti  
a užíváním tohoto výrazu či obrazu jako symbolu. Je ovšem otázkou, nakolik ostrý je 
rozdíl mezi těmito dvěma přístupy, neboť je jistě možné i takové stanovisko, které 
chápe symbol jako cosi živého. Vzhledem k současné popularitě satanské symboliky 
je možno vidět podstatný rozdíl také mezi vážně míněnou satanistickou pozici a pou-
hou stylizaci, za níž se skrývá sklon k provokaci. Ani toto rozlišení nelze bez dalších 
úvah brát za bernou minci, jelikož i touha nebo snaha provokovat může mít promyš-
lené nebo alespoň hluboko zakořeněné důvody. Tato studie pracuje s rozlišením sata-
nismu rebelantského (pop-kulturního), intelektuálního (filosofického) a náboženského (ma-
gického). 
 
Kapitola “Religionistická perspektiva: trojí satanismus” na příkladech vyloží rozdíly 
těchto tří možných poloh, v nichž jsou výrazy satan a ďábel a symbolika s nimi spjatá 
užívány. Posledně jmenovaný typ je z povahy věci zmapován nejméně, protože ná-
silná kriminální činnost, která k jeho praxi patří, znemožňuje nebo přinejmenším zne-
snadňuje jeho veřejnou ne-anonymní deklaraci. Z toho důvodu věnuje tato studie 
organizované podobě náboženského satanismu jen okrajový prostor, nicméně pojedná 
tuto formu na individuálním případě, který byl zaznamenán formou psychologické 
kazuistiky, jež bude podrobně analyzována v kapitole “Psychologie smlouvy s ďáblem”. 
 
Název této studie odkazuje k tomu, co chápu jako jednotící filosofický předpoklad 
všech pojednávaných (satanistických) fenoménů. Ten spočívá v akcentovaně dualis-
tickém vidění skutečnosti a pozoruhodně selhávající snaze vyrovnat se s jeho nebla-
hými následky. Akcentovaně dualistickým viděním skutečnosti rozumím to, že všechny tyto 
případy spojuje soustředění na určitý klíčový protiklad, střet nebo konflikt. V případě 
rebelantského satanismu má tento motiv podobu vzpoury vůči sociálním normám; in-
telektuální satanismus pak rozvíjí především materialistické nebo voluntaristické 

 
2 Výraz spiritualita je v posledních letech používán právě k odlišení od tradičních náboženství, takže termín 
alternativní spiritualita lze vlastně pokládat za pleonasmus. Srv. Z. M. Kostićová, Religion, Spirituality, Worldviews, 
and Discourses: Revisiting the Term “Spirituality” as Opposed to “Religion”, in: Central European Journal for Contemporary 
Religion, 2 (2018), s. 81–97, URL: https://cejcr.com/2018-02-spirituality.pdf, nebo K. Němečková, Kapitoly k 
nenáboženské spiritualitě, Praha 2016. 
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úvahy zdůvodňující negaci některých kulturních výdobytků; a konečně v nábožen-
ském satanismu je ústřední motiv „smlouvy s ďáblem“. Cílem satanistů je pak zmí-
něné formy dualismu nějakým způsobem překročit, překonat nebo zneplatnit. 
 
Mohlo by se zdát, se satanisté že tímto cílem nevymaňují z hlavního proudu duchovně 
orientovaného úsilí ani z obvyklého směřování psychologického zrání. Snaha o překo-
nání protikladů je setrvalou součástí duchovních dějin, jak to přesvědčivě ukázal 
například Aldous Huxley ve své práci Věčná filosofie.3 Na úrovni jedince odpovídá této 
snaze proces individuace, jehož popisu věnoval podstatnou část svého díla Carl 
Gustav Jung.4 Satanismus by tak mohl být chápán jako radikální soustředění na tento 
dějinný i životní úkol. Problémem, na který chce tato studie poukázat, však je, že 
přístup satanistů je filosoficky neplodný, potažmo společensky i psychologicky 
destruktivní proto, že k řešení „věčné hádanky“ jednoty protikladů přistupuje nikoli 
se snahou o jejich integraci, ale s matoucím a neplodným záměrem protikladné 
struktury narušit, rozředit nebo rozptýlit a protikladnost jako takovou zneplatnit. 
 
Otázky jednoty v mnohosti, jednoty v dualitě, případně jednoty v trojnosti, jsou bez-
pochyby z nejzávažnějších nejen ve filosofii a ve snaze o dosažení osobní zralosti  
a spokojenosti. Mnoho klíčových aspektů problematiky nejrůznějších společenských  
a teoretických oblastí lze konceptualizovat právě tímto způsobem. Aktuální situace 
nabízí zvažovat možnosti jednoty různého v mnoha kontextech. Jmenujme například 
otázku vztahu různých náboženství a možnosti jejich globálního zastřešení, problema-
tiku soužití různě hodnotově orientovaných kultur či etnik anebo tématiku gendero-
vých studií, resp. právní otázky zákonného ošetření občanských práv souvisejících s 
pohlavní identitou. Bylo by možno jmenovat vskutku velice pestrou a početnou paletu 
filosofů, kteří tuto tématiku explicitně pojednali a možná, že by nebylo vůbec těžké 
identifikovat postoj každého filosofa k těmto otázkám vyjádřený implicitně v každém 
jeho textu. Zdá se tedy, že jde o problematiku paradigmatickou (příp. meta-paradig-
matickou), neboli takovou, již není možno obejít, neboť se prolíná každou z našich 
úvah. Velice jasnozřivým způsobem tuto problematiku explicitně pojednali dva mys-
litelé, které bych nyní jako svou inspiraci, resp. za účelem identifikace svého vlastního 
paradigmatu, rád zmínil. 
 
Zaprvé jde o Barucha Spinozu, který se ostře vymezil vůči dualistické filosofii Reného 
Descarta a rozvinul vlastní systém, jenž bývá charakterizován jako monistický, příp. 
holistický.5 Descartes rozlišoval dvě na sobě vzájemně zcela nezávislé oblasti bytí – 
substanci myslící (duši nebo duchovno) a substanci rozprostraněnou (hmotu nebo 
prostorovost). Tyto dvě substance označil jako konečné a jejich poměr zastřešil sub-
stancí nekonečnou (Bohem jako nanejvýš dokonalou a zcela soběstačnou bytostí). Bůh 
měl v jeho filosofii zásadní a mnohostrannou roli, ale pokud jde o vztah ke zbývajícím 
dvěma substancím, spočívala v tom, že zprostředkovával jejich vlastně zázračné spo-
jení, které nebylo možno vysvětlit přímo.6 Spinoza takovou ontologickou konstrukci 

 
3 A. Huxley, Věčná filozofie, Onyx 2001. 
4 Srv. např.: C. G. Jung, Výbor z díla I. Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi, Brno 1996. 
5 Srv. např.: B. Spinoza, Etika, Praha 1977. 
6 Srv. např.: R. Descartes, Meditace o první filosofii, Praha 2010. 



Hynek Tippelt___ Jak nalevo, tak napravo. Rub a líc současného satanismu I. 

- 63 - 
 

pokládal za nesmyslnou a nahradil ji koncepcí jediné substance (nestvořené, neko-
nečné a zcela samostatné věci), která má nekonečně mnoho aspektů, z nichž je možno 
nahlížet její vnitřní dění, resp. stránek, jimiž projevuje své vnitřní zákonitosti. Dva 
z těchto aspektů jsou nám zřejmé, a to je myšlení a tělesnost. 
 
Druhým, který mi pomáhá přistoupit k otázkám jednoty v různosti konstruktivnějším 
způsobem, než jak se tomu děje v satanismu, je Friedrich Schelling. Tento myslitel 
Spinozův model vysoce oceňoval, nicméně domníval se, že neumožňuje pochopení 
dle jeho názoru nejdůležitějšího filosofického problému vůbec, totiž jak je možná 
svoboda. Ta podle něj spočívá v hlubokém rozdílu dobra a zla, a proto její vysvětlení 
určitou dvojnost vyžaduje. Schelling proto (v návaznosti na Jakoba Böhmeho) zavedl 
rozlišení existence a jejího základu, přičemž v aplikaci na celek bytí tento koncept 
artikuloval ve smyslu rozdílu mezi bytím (Bohem) a jeho prazákladem (Urgrund), 
který je vlastně ne-základem (Ungrund). Základ všeho existujícího, jenž neexistuje  
(je absentující, je ne-základem), zdůvodňuje možnost, aby se strukturované a dobré 
bytí kdykoli propadlo do chaotického a zlého nebytí. Tímto “destabilizujícím prvkem” 
obohatil Schelling Spinozovu panteistickou vizi o obsaženosti všeho existujícího  
v Bohu, která valnou část jeho čtenářů přiváděla k deterministické tezi o tom, že není 
možná žádná svobodná vůle, z níž odvozovali závěry, jež bychom označili jako 
fatalistické (“děj se vůle boží”) nebo nihilistické (“je jedno, jak se rozhodnu”). Podle 
Schellinga naopak právě na nás a na každém našem rozhodnutí závisí to, jestli svět  
v jeho uspořádanosti a v převaze dobra nad zlem bude pokračovat. 
 
Obtíž úkolu, jehož řešení si Schelling kladl za cíl, spočívala ve vyřešení paradoxu, jak 
je možné obhájit skutečnost svobody při zachování celostního pohledu na realitu.  
Ve svém pokusu o celostní náhled se Schelling výslovně hlásí ke Spinozovi a dualis-
mus označuje jako „kolaps myšlení“.7 Vskutku, každé myšlení usiluje o jednotu, která 
však nevylučuje dvojnost, trojnost nebo množství, včetně nekonečného. Schellingova 
motivace spočívala ve snaze vysvětlit, jak to, že v jediném světě, stvořeném jediným 
Bohem, existuje rozdíl mezi dobrem a zlem. Tento rozdíl je dle jeho pojetí klíčový, 
neboť z něho vychází možnost uvažování o hodnotách, jimiž se může orientovat naše 
svobodné rozhodování. Způsob myšlení, kterým se vyznačují přístupy, jež jsou v této 
studii označeny jako satanistické, na tento úkol rezignuje, resp. někdy dokonce 
výslovně usiluje o rozvrácení představ uspořádaného bytí, zakotvení hodnot a z nich 
se odvíjející možnosti jednotného zaměření v posuzování kvality našeho jednání a roz-
hodování. 
 
Svým způsobem není motivace satanistického myšlení tomu Schellingovu až tak vzdá-
lena. Schelling i satanisté usilují o svobodu, význam a důstojnost. Neúspěch satanismu 
spočívá v tom, že nachází jen libovůli, marnost a bezvýznamnost. Kořen tohoto selhání 
vychází z ontologie, z vnitřně rozporného pojetí světa jako takového. To je hlavní teze 
této studie, kterou se pokusím ilustrovat religionistickou systematizací satanistických 
hnutí v první kapitole, psychologickou kazuistikou pojednanou v druhé kapitole a rozvedením 
eticko-axiologických důsledků v kapitole třetí. 
 

 
7 Srv. F. W. J. Schelling, Filosofická zkoumání bytnosti lidské svobody a s tím souvisejících předmětů, Praha 1992. 
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V textu užívám množství náboženského výraziva, a to nejen při popisu pojednávaných 
jevů, ale i při jejich výkladu a hodnocení. To by mohlo čtenáře přivádět k domněnce, 
že tento text nezaujímá od studované problematiky dostatečný odstup, respektive že 
jeho odborná hodnota je omezena náboženským stanoviskem autora. Toto podezření 
však ztrácí svou závažnost, vezmeme-li v potaz, že status náboženských skutečností, 
jež jsou předmětem této studie, je “pouze” psychologický, a tedy povaha zmíněného 
výraziva “pouze” metaforická. Pokud jde o religionistickou část této práce, je snad 
užití “nevědeckých” výrazů neproblematické, neboť jeho smysl je převážně deskrip-
tivní. V eticko-axiologické části je na místě chápat tyto termíny ve smyslu metafor fi-
losofických stanovisek. V kapitole, pojednávající studovanou problematiku z psycho-
logické perspektivy, je pak nutno počítat s tím, že tato perspektiva zahrnuje zaměření 
na realitu psychickou, nikoli objektivně materiální nebo metafyzickou. V závěru se pak 
užité přístupy mísí, což by však mělo být čtenáři seznámenému s předchozími kapito-
lami zřejmé a jednotlivé polohy by měl chápat v dostatečně zřetelném odlišení. Pokud 
tedy náboženské stanovisko autora hrálo roli při rozhodování ohledně užívané termi-
nologie, pak snad v tom ohledu, že je má s ohledem na své prostředí (literární i spole-
čenské) zažité. Naprosto však nepředpokládá, že by čtenář měl jeho stanovisko sdílet, 
ani jej nemíní v tomto ohledu předkládanou prací ovlivnit. 
 
Religionistická perspektiva: trojí satanismus  
 

V této kapitole předložím několik definic obecně uznávaných religionistů a ve zběž-
ném přehledu na vybraných příkladech pojednám rozdíly mezi třemi typy satanismu, 
které byly zmíněny výše. Vzhledem k jejich popularitě (potažmo vlivu) a snadné do-
stupnosti zdrojových materiálů věnuji více prostoru „povrchnějším“ typům, v úvodu 
nazvaným rebelantskými a intelektuálními. Úhrnně bychom je mohli označit také jako 
soft-satanismus, protože na rozdíl od radikálnější a dle názoru autora upřímnější vari-
anty, tedy náboženského satanismu, usilují o to, aby byly společensky přijatelné, a za 
tím se účelem se snaží vystříhat obhajoby kriminálních projevů nebo dosud tabuizo-
vaných forem perverze. Soft-satanismus popírá, že by věřil v nadpřirozené bytosti  
a jejich moc, a nazývá sám sebe sekularizovaným satanismem, materialistickým nábo-
ženstvím, ateistickou spiritualitou atp. Dnes se s touto variantou setkáváme zdaleka 
nejčastěji. 

 
Klíčovou postavou ve vývoji současného soft-satanismu je americký spisovatel a okul-
tista Anton Szandor La Vey, jehož činnost bude níže vyložena podrobněji. Jako příklad 
pop-kulturního (rebelantského) satanismu v českém prostředí může sloužit skupina 
s názvem „Reformovaná Satanova Církev“, která omezuje svou působnost na interne-
tové platformy,8 jako příklad satanismu intelektuálního pak „Satanova komunita“, 
která usiluje o oficiální registraci jako náboženská společnost.9 Navrhované kategorie 
se mohou samozřejmě překrývat a individuální případy narušovat jasné hranice či ve 
svých různých projevech spadat i do všech tří kategorií. To bude dobře zřetelné u „Sa-
tanovy komunity“, jíž věnuji v této kapitole nejvíce prostoru. Vzhledem k tomu, že 
projevy této skupiny, podobně jako některých dalších, jsou značně různorodé a ve své 

 
8 Reformovaná Satanova Církev, URL: https://www.facebook.com/reformovana.satanova.cirkev.  
9 Satanova komunita, URL: https://satanovakomunita.cz/. 

https://www.facebook.com/reformovana.satanova.cirkev
https://satanovakomunita.cz/
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různorodosti pokrývají všechny tři navržené typy satanismu, nicméně současně je zře-
telná její snaha o rozlišování, kde který typ projevu prezentovat, domnívám se, že 
bude přínosné chápat ony typy jako vrstvy jednotného fenoménu, který má jednotnou 
povahu. Zatímco taková „Reformovaná Satanova Církev“ působí zdánlivě jako pouhá 
nadsázka, funguje jako propagační platforma například „Satanově komunitě“, která 
se profiluje intelektuálně a má i zřetelný přesah náboženský. Ostatně klíčovou inspi-
rací La Veye, kterého by také bylo možno řadit k nejpovrchnější pop-kulturní vrstvě – 
přestože jeho texty jsou spíše intelektuální –, byl Aleister Crowley, autor filosoficko-
náboženských spisů (jejichž citace ovšem zdobí trika mnohých populárních zpěváků). 
Celou strukturu různých satanistických vrstev, poloh nebo projevů sjednocuje odmít-
nutí myšlenky inherentní dobroty stvořeného světa a snaha popřít jeho přirozený řád 
(jak to vyjadřuje titul této práce, který je aluzí na první verše „Smaragdové desky“: 
„Jest pravdivé, jest jisté, jest skutečné, že to, co jest dole, jest jako to, co jest nahoře a to, 
co jest nahoře, jest jako to, co jest dole, aby dokonány byly divy jediné věci“10). 
 
Známý odborník na alternativní náboženská hnutí Zdeněk Vojtíšek vychází v definici 
pojmu satanismu z etymologie hebrejského výrazu sátán – protivník, odpůrce nebo 
žalobce. Satanismus je podle něj pak kult zaměřený na tuto biblickou postavu.11 To je 
samozřejmě definice poměrně široká, nicméně právě taková neurčitost individualis-
tické a anarchické povaze této spirituality dobře odpovídá. Vojtíšek k tomu pozname-
nává: „Ti, kdo se sami označují za satanisty, nemají žádnou posvátnou knihu ani spo-
lečného vůdce, nemají dokonce často ani společnou víru v reálnou existenci satana. 
Jediné, co je spojuje, je protest proti společnosti, vyjadřovaný pomocí satana.“12 V po-
dobném duchu chápe satanismus také psycholog a uznávaný historik magie a herme-
tismu Milan Nakonečný, podle kterého je Satan symbolem „vzpoury proti konvenci 
a… života bez zábran, …plné smyslnosti, především sexuální.“13 
 
Na tom, že je možno rozlišit více základních podob satanismu, se shoduje většina au-
torů. Peter Howard Gilmore, jeden z nejvýznamnějších představitelů současného sa-
tanismu, nejvyšší kněz Církve Satanovy,14 pokládá za zásadní rozdíl teistického a ateis-
tického satanismu. Zatímco teisté v jeho rozlišení chápou satana jako objektivně existu-
jící nadpřirozenou bytost nebo sílu, ateisté ji chápou jako pouhý symbol, metaforu 
nebo (filosofickou) ideu.15 Tento rozdíl se do určité míry překrývá s rozlišením sata-
nismu jako nálepky nebo polemického termínu a satanismu jako sebeidentifikace.16 
Zatímco většina dnes veřejně známých satanistů se identifikuje jako ateisté, termín sa-
tanismus přikládaný zvnějšku je obvykle chápán jako obvinění z paktu s destruktivní 
entitou. Většina veřejně působících satanistů popírá, že by věřili v satana jako objek-
tivní nebo metafyzickou destruktivní entitu, kterou by uctívali, nicméně tento poměr 

 
10 překlad P. de Lasenica, in: M. Nakonečný, Smaragdová deska Herma Trismegista, Praha 1994, s. 27. 
11 Z. Vojtíšek, Encyklopedie náboženských směrů v České republice: Náboženství, církve, sekty, duchovní společenství, 
Praha 2004, s. 168. 
12 Ibid. 
13 M. Nakonečný, Magie v historii, teorii a praxi, Praha 2009, s. 333.   
14 Church of Satan, URL: https://www.churchofsatan.com/. 
15 P. Gilmore, Science and Satanism, in: Point of Inquiry Interview, August 10th, 2007,  
URL: https://web.archive.org/web/20071212195659/http://www.pointofinquiry.org/?p=122. 
16 A. Olander Lap, Categorizing Modern Satanism: An Analysis of LaVey’s Early Writings, in: J. Petersen, P. Faxneld, 
The Devil's Party: Satanism in Modernity, New York 2012, s. 92. 

https://www.churchofsatan.com/
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je možno vysvětlit i jako důsledek vztahu většiny veřejnosti k uctívání ďábla: ti, kdo 
se ve většinově křesťanském prostředí hlásí k odpůrci boha, nečiní tak z pochopitel-
ných důvodů veřejně. 
 
Rozlišení teistického a ateistického satanismu se do určité míry překrývá také s rozli-
šením náboženského a intelektuálního (filosofického, kulturního) satanismu: filosoficky 
zdůvodněný postoj odmítání kulturních výdobytků nevyžaduje víru v satana v perso-
nifikovaném smyslu (sebe)vědomé a jednající bytosti a satanismem se nazývá přede-
vším v souvislosti s tím, čemu odporuje – tedy tradičním hodnotám založeným tradič-
ními a většinovými náboženskými postoji. V minulých staletích by si bylo možno s 
tímto dvojitým rozčleněním satanismu vystačit. Dnešní (ultra)liberální poměry a po-
kročilý proces liberalizace však umožnily vznik dalšího poměrně jasně odlišeného 
proudu, který je stále možno právem označovat jako satanismus, neboť se tak nazývá 
sám. Tomuto třetímu proudu říkám rebelantský, protože jeho podstatou je vzdor vůči 
zažitému, protestní, rebelská póza, která se nejčastěji vyskytuje bez dalšího nábožen-
ského nebo filosofického zdůvodnění, o to více však své postoje dává na zřejmost uží-
váním satanistické, především obrazné, symboliky. Vzhledem k tomu, v jakém pro-
středí se s tímto postojem setkáváme, zdá se přiléhavé také označení pop-kulturní. 
Ostatně současná západní pop-kultura se na něj do značné míry redukuje. Vzhledem 
k tomu, že zdaleka nejde o důsledný postoj, nýbrž spíše o pózu, která se zastavuje před 
důsledky, jež odrazují nepohodlím plynoucím z přílišné nekonvenčnosti, hodí se pro 
něj také zmíněný výraz soft-satanismus, který stojí proti seriózně rozvíjeným pozicím 
satanismu náboženského a filosofického, tedy hard-satanismu. 
 
Skupiny, které se identifikují jako tradiční, teističtí nebo náboženští satanisté, směřují 
svou činnost především dovnitř, a proto jejich vyznavačské projevy – ať už ve formě 
rituálů nebo teroristických činů – není možno snadno popsat ani jim je případně při-
psat. Navíc je zde zřejmé i určité propojení s neonacistickými skupinami, které jejich 
veřejné působení samozřejmě dále ztěžuje. Příkladem této formy satanismu může být 
skupina “Řád devíti úhlů” (dále Řád), což – jak skupina deklaruje – je pouze její exote-
rický název.17 Základní body vyznání Řádu shrnuje následující text nazývaný Kacířská 
mše:  
 

„Adolf Hitler byl seslán našimi bohy, aby nás vedl k vznešenosti. Věříme  
v nerovnost ras a v právo Árijců žít v souladu se zákony lidu. Vyznáváme, že 
příběh židovského ‚holokaustu‘ je lež, která má naši rasu držet v řetězech  
a vyjadřujeme touhu poznat pravdu zjevenou. Věříme ve spravedlnost pro naše 
utiskované kamarády a usilujeme o ukončení celosvětového pronásledování 
národních socialistů."18 

 
Souvislost nacismu se satanismem shledává Řád v tom, že nacistické Německo chápe 
jako „praktický výraz satanského ducha…výbuch luciferiánského světla nadšení a síly 

 
17 ONA – FAQ, in: The Order of Nine Angles – Labyrinthos Mythologicus, URL: https://bit.ly/38K93P3.  
18 J. Kaplan, Order of Nine Angles, in: týž, Encyclopedia of White Power: A Sourcebook on the Radical Racist Right, 
Lanham 2000, s. 237. 
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v jinak nazarénském, zpacifikovaném a nudném světě“.19 Holokaust pak Řád pokládá 
za mýtus vytvořený za účelem očernění nacismu a vyvrácení povědomí o jeho úspě-
ších.20  
 
Jakkoli úctu k Adolfu Hitlerovi nebo nacistickému Německu většina satanistů prav-
děpodobně nesdílí, je zřejmé, že ideologie Řádu je “Satanské církvi” i “Satanskému 
chrámu” (o nichž bude řeč níže) blízká, a proto můžeme navrhnout hypotézu, že se 
jedná o zčásti propojené organizace, jež na způsob rubu a líce veřejně ukazují jinou 
tvář, než jaká je přístupna “zasvěcencům”. Zdá se zřejmé, že veřejně působící satanis-
tické organizace mohou mít marketingový a reklamní smysl, aniž by vůbec o tom jejich 
členové věděli a svou aktivitu tak zamýšleli, neboť se zdá pochopitelné, že rozmach 
soft-satanismu by mohl napomoci i následnému rozmachu satanistických “hard” po-
loh, a to i navzdory tomu, že to obě strany explicitně odmítají. Dlouholetý velmistr 
Řádu Anton Long  
 

„odmítá kvazi-religiózní organizaci a obřadní opičárny Církve Satanovy, 
Řádu Seta a dalších satanistických skupin. Věří, že tradiční satanismus jde 
daleko za uspokojení principu slasti a zahrnuje pracné dosahování 
sebevlády, sebepřekonání v nietzscheovském smyslu, a v posledku 
dosažení kosmické moudrosti. Jeho pojetí satanismu je praktické, s 
důrazem na individuální zrání v říších temnoty a nebezpečí v praktických 
činech hrdinství, vytrvalosti a riskování života.“21  

 
Z hlediska Řádu jsou ony organizace pouhými napodobeninami pravého satanismu a 
zneužívají jeho přitažlivost. Naopak Církev Satanova kritizovala Řád za „paranoidní 
tvrzení, že právě oni jsou jedinými držiteli Satanské tradice“22, na což Long reagoval 
argumentem, že jeho Řád  
 

„není členskou organizací a neklade si žádný nárok na autoritu… Když 
jsme v minulosti my nebo někdo podobný prohlásili něco, co jiní 
interpretují, jako bychom byli proti Chrámu Seta či La Veyovi, prostě jsme 
hráli roli Protivníka, který napadá to, co se jeví jako přijaté dogma.”23 

 
Počet příznivců nemůže být znám, neboť Řád nepřijímá členy formou zasvěcení, ale 
poskytuje návody, s jejichž pomocí se adepti iniciují sami.24 Důvodem této praxe je 
především nutnost utajení vzhledem k ilegální činnosti, jíž se členové, resp. příznivci 
Řádu věnují. Poté, co sympatizant projde určitými soukromými obřady, jejichž smys-
lem je posílit odhodlání obětovat své bezpečí požadavkům Řádu, je vyzván k tomu, 

 
19 N. Goodrick-Clarke, Black Sun: Aryan Cults, Esoteric Nazism, and the Politics of Identity, New York:2003, s. 221. 
20 Ibid.  
21 Ibid., s. 218. 
22 M. Gardell, Gods of the Blood: The Pagan Revival and White Separatism, Duke University Press 2003, s. 293. 
23 Order of Nine Angles, HOSTIA: Secret Teachings of Order of Nine Angels, null edition 2014.  
24 Ibid. 
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aby přijal úlohu vmísit se v utajení mezi vybranou skupinu politických extrémistů s cí-
lem zmanipulovat jejich činnost směrem k destrukci současného západního společen-
sko-politického systému.25 
 
Na rozdíl od právě nastíněné skupiny, představující tradiční teistický satanismus, 
který působí skrytě a jehož rozsah je neznámý, o dalších dvou vrstvách struktury této 
spirituality – intelektuální a pop-kulturní – je možno říci, že docházejí ve veřejném 
prostoru zřejmého rozmachu. Tento trend se rozvíjí od druhé poloviny 19. století stále 
intenzivněji dodnes, což potvrzují jak mnozí religionisté, tak i satanističtí představi-
telé. V prostředí západní civilizace se toto období překrývá s dobou vrcholícího roz-
štěpení politické a náboženské moci, což může naznačovat, že zdánlivý rozmach sata-
nismu je rozmachem pouze jeho veřejného projevu. Zůstává otázkou, jestli skutečný 
počet příznivců tohoto druhu spirituality narůstá, anebo zda je aktivita jeho příznivců 
pouze viditelnější. Lze ovšem předpokládat, že detabuizace, které se satanismu do-
stalo zvláště v posledních desetiletích, nárůst jeho příznivců podpoří. Jedná se v první 
řadě o fenomén americké kultury, která proniká v různé míře do evropských zemí, do 
zemí střední a východní Evropy pak především s pádem železné opony.26 Fenomén 
rozmachu satanistických projevů a popularizaci různých satanistických skupin je 
v posledních letech možno snadno ilustrovat jejich přítomností na sociálních sítích, 
které umožňují popularitu snadno kvantifikovat, nebo v posledních desetiletích mírou 
satanistické symboliky a metaforiky v populární hudbě a literatuře, jež je kvantifiko-
vatelná obtížněji.27 
 
Předvojem současného rozmachu jsou především literární tvůrci druhé poloviny 19. století, 
jako například Charles Baudelaire (Litanie k Satanovi)28, Giosuè Carducci (Hymnus na Satana)29 
nebo Helena Petrovna Blavatská (Tajná nauka, syntéza věd, náboženství a filozofií)30. Ve 20. století 

 
25 J. C. Senholt, Secret Identities in the Sinister Tradition: Political Esotericism and the Convergence of Radical Islam, 
Satanism, and National Socialism in the Order of Nine Angles, in: P. Faxneld, J. A. Petersen (editors), The Devil's Party: 
Satanism in Modernity, Oxford 2013, s. 250–274, URL: https://www.scribd.com/document/38118165/The-
Sinister-Tradition. 
26 J. A. Petersen, Introduction: Embracing Satan, in: týž, Contemporary Religious Satanism: A Critical Anthology, 
Ashgate Publishing 2009.  
27 Na českém facebooku je nejpopulárnější satanisticky orientovanou stránkou „Reformovaná Satanova 
Církev“ (https://www.facebook.com/reformovana.satanova.cirkev/). V popisku má „Satanismus pro obyčejné 
lidi, kteří chodí do práce, milují své rodiny, mazlíčky, koníčky a Satana“ a sleduje ji více než 9 tisíc uživatelů sociální 
sítě. Její obsah budí dojem značné nadsázky, nicméně vzhledem k tématice zveřejňovaných vtipů lze její popularitu 
přesto shledávat signifikantní, zvláště srovnáme-li její oblíbenost například s křesťansky orientovanými stránkami. 
Stránka „Satanova komunita“ (https://www.facebook.com/Satanovakomunita/), kterou sleduje přes 4 tisíc 
uživatelů, se již zřetelně týká činnosti stejnojmenné organizace, jež usiluje o oficiální registraci náboženské 
organizace. 
28 Srv. text básně: „Ty, nejvíc vědoucí, nejkrasší z nebe zjevů, bůh, sudbou zrazený, a zbaven chvalozpěvů, ó, smiluj, 
Satane, se nad mou dlouhou bídou! Ó, kníže vyhnanství, jenž trpěl’s bezpráví, a vždy, ač přemožen, se zvedáš do 
slávy, ó, smiluj, Satane, se nad mou dlouhou bídou! … Jenž’s berla vyhnancův a vynálezců svíce, zpovědník 
spiklencův a synů šibenice, ó, smiluj, Satane, se nad mou dlouhou bídou! Těch otče zvolený, jež, černým hněvem 
veden, bůh otec vypudil, kde pozemský byl éden, ó, smiluj, Satane, se nad mou dlouhou bídou!“, in: Ch. Baudelaire, 
Výbor z Květů zla II, Praha 1919, s. 150–153. 
29 Básni je věnována pečlivá pozornost na webu Church of Satan (https://www.churchofsatan.com/carducci-
hymn-to-satan/). V kontextu zkoumání českého prostředí je zajímavé, že Carducci věnoval několik veršů tohoto 
hymnu také „českému Prométheovi“ Janu Husovi: „Viklef a Hus, ty hlasy osudu, jež vzteklé plameny nezničí, 
pozdvihnou do vzduchu své volání: plný je čas nového věku svítání.“ (vlastní překlad) 
30 “Je to Satan, kdo je Bůh naší planety a jediný Bůh.“, in: H. P. Blavatsky, The Secret Doctrine: The Synthesis of 
Science, Religion, and Philosophy, Cambridge 2011, s. 234. 

https://www.scribd.com/document/38118165/The-Sinister-Tradition
https://www.scribd.com/document/38118165/The-Sinister-Tradition
https://www.facebook.com/reformovana.satanova.cirkev/
https://www.facebook.com/Satanovakomunita/
https://www.churchofsatan.com/carducci-hymn-to-satan/
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jsou pro hnutí filosofického soft-satanismu klíčoví především dva autoři, okultista  
a prorok „Nové doby“ („Nového Aeonu“) Aleister Crowley (Kniha zákona - Liber Legis)31 
a spíše estrádní umělec Anton La Vey (Satanská bible)32. Crowley bývá pokládán za 
nejvýznamnějšího představitele satanismu 20. století. Svým dílem položil filosoficko-
mystické základy, na nichž současný satanismus staví, ačkoli sám se k satanismu 
nehlásil. Crowleyho učení známé jako Theléma, thelemismus nebo Proud 93 je 
soustředěno v Knize Zákona, kterou Crowley dle svého tvrzení zapsal, když se mu 
zjevil duch Aiwass. Jak dokládá William Ramsey, Crowley zanechal obrovskou stopu 
v kultuře 20. století i počátku nynějšího. Ovlivnil širokou paletu kulturně významných 
osobností a hluboký vliv zanechal například na tvůrci postavy Jamese Bonda Ianu 
Flemingovi, jednom z nejvýznamnějších autorů science fiction Arthur C. Clarkovi, 
kultovním malíři tzv. bio-mechanického surrealismu H. R. Gigerovi, nejznámějším 
proponentovi užívání halucinogenů psychologovi Timothym Learym nebo vý-
znamném průkopníkovi nových hudebních trendů Davidu Bowiem.33 
 
Crowley se stal hlavní inspirací La Veyovi, který jej zpopularizoval. Crowleyho sofis-
tikované a kryptické texty převedl do jednoduše formulovaných pouček, jež přitažli-
vou formou představil veřejnosti. Vedle toho sestavil postupy magických obřadů, 
které prezentoval jako psychodramata s terapeutickým účinkem. Roku 1966 založil La 
Vey organizaci Satanova církev (Satanic Church), kterou později přejmenoval na Církev 
Satanovu (Church of Satan, dále Církev),34 čímž odstartoval revoluci, pokud šlo o vztah 
satanismu a veřejnosti. Satanova církev se stala hlavním zdrojem současného sata-
nismu, jak uvádí například Burton H. Wolfe, významný americký spisovatel a inves-
tigativní novinář studující hnutí, jehož významným stoupencem se posléze stal.35 Jed-
nalo se o první veřejnou organizaci, která se otevřeně hlásila k propagování a prakti-
kování satanismu, přičemž své kontroverzní aspekty nejen nezapírala, ale dokonce dá-
vala na odiv – což bylo zřejmé již z názvu organizace, ve kterém bylo užito slova “cír-
kev”. 
 
Církev velice rychle dosáhla značné popularity především v prostředí amerických ce-
lebrit a do určité míry také americké armády a politiky. Od jejích členů není vyžado-
vána víra v ďábla jako osobu, ale přihlášení se k základům filosofie, pro kterou je shle-
dáván inspirativním motiv vzpoury vůči Bohu, již postava ďábla symbolizuje. Texty, 
které vyprodukoval La Vey nebo jeho následovníci, nejsou natolik koherentní, aby 
bylo možno hovořit o seriózní filosofii. Pokud bychom však chtěli najít určité zřetelné 
filosofické motivy, které se v reprezentativních textech této organizace objevují, mohli 
bychom je označit nejspíše jako pragmatismus a relativismus, jež jsou odvozeny od 
biologické redukce lidské přirozenosti na “v podstatě sobecké a násilnické stvoření”36. 
Tyto myšlenky jsou sugestivně předkládány jako stanoviska prostého selského ro-
zumu, zbavená náboženských pověr a moralistického pokrytectví. 

 
31 A.Crowley, K. Crowley, R. Edith, Kniha zákona - Liber Legis, Horus 1991.  
32 A. S. LaVey, Satanská Bible, Reflex 1991. 
33 W. Ramsey, Children of the Beast: Aleister Crowley's Shadow over Humanity, CreateSpace Independent Publishing 
Platform 2016. 
34 Church of Satan, URL: https://www.churchofsatan.com/. 
35 B. H. Wolfe, Předmluva, in: A. S., LaVey, Satanská Bible, Reflex 1991, s. 14. 
36 Ibid. 
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Navzdory svému “skeptickému ateismu”, jak filosofii Církve označuje její současný 
nejvyšší kněz Peter H. Gilmore, klade tato organizace silný důraz na rituální činnost, 
kterou pokládá za nutnou pro naplnění základních psychologických potřeb. Obřady, 
které Církev provozuje, oslavují ďábla jako přírodní sílu, jež je původcem civilizačního 
pokroku a na ní založeného osvobození člověka, pro něž je klíčové vědomé rozvíjení 
“zdravého egoismu”.37 Wolfe oceňuje na La Veyových rituálech především to, že byly 
zbaveny “negativního paskvilu” a mají formu “pozitivních oslav a očist: satanistické 
svatby posvěcující radosti těla, pohřby prosté pokryteckých a svatouškovských frází, 
rituály smyslnosti, pomáhající stoupencům kultu naplnit sexuální tužby, destrukční 
rituály, umožňující členům Církve zvítězit nad nepřáteli”.38 Rozpor mezi odmítáním 
negativismu a pozitivním chápáním destrukce je pro nekoherentní nauku tohoto hnutí 
typický. 
 
Roku 1975 tuto organizaci opustilo několik členů, nespokojených s ateistickým přístu-
pem k náboženství a s tím, že La Vey v určitém smyslu popíral reálnou existenci 
Satana, a pod vedením Michaela A. Aquina, vysoce postaveného příslušníka americké 
armády, učitele politické vědy a specialisty na psychologickou válku, založili Chrám 
Seta (Temple of Set). Po úmrtí La Veye v roce 1997 nastaly v Církvi spory o její další 
vedení, které měly za následek odchod La Veyovy dcery Karly, jež roku 1999 založila 
První satanskou církev (First Satanic Church)39. První satanská církev se deklaruje přede-
vším jako studijní skupina, nicméně veřejně je aktivní zvláště pořádáním “černých 
mší”, které jsou veřejně přístupnými festivaly tématicky zaměřené hudby a per-
formace. 
 
Poté se od Církve oddělila skupina Satanský chrám (The Satanic Temple, dále Chrám), 
jež se identifikuje jako skupina ateistů, kteří se hlásí k hodnotám humanismu, z nichž 
kladou největší důraz na svobodu slova. Jejich veřejné akce sice zahrnují vzývání 
Satana, nicméně popírají, že by tuto postavu chápali v náboženském smyslu. Uctívání 
Satana sice nezavrhují, nicméně není podmínkou členství v Chrámu. Na svých inter-
netových stránkách uvádějí: 
 

“Nevěříme v existenci Satana ani nadpřirozena vůbec. Satanský chrám věří, 
že náboženství může a mělo by být zbaveno pověr. Vzhledem k tomu 
neprosazujeme víru v zosobněného Satana. Užití jména Satan znamená 
přijetí racionálního zkoumání zbaveného supernaturalismu a překonaných 
pověr daných tradicí. Satanisté by měli aktivně pracovat na precizaci 
kritického myšlení a držet se zdůvodněného agnosticismu ve všech 
oblastech. Naše přesvědčení musí odpovídat tomu nejlepšímu ze 
současného vědeckého poznání hmotného světa – a nikdy jinak.”40 

 

 
37 B. H. Wolfe, Předmluva, in: A. S., LaVey, Satanská Bible, Reflex 1991, s. 11. 
38 Ibid. 
39 First Satanic Church, URL: https://www.satanicchurch.com/ 
40 Faq new – The Satanic Temple, URL: https://thesatanictemple.com/pages/faq 
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V prohlášení pro The Washington Post spoluzakladatel Chrámu Lucien Greaves uvedl: 
“Satan moderního satanismu je metaforickou ikonou zastupující hodnotu osvícen-
ství… Neteisticky se identifikuji s Miltonovým Satanem, který vzdoruje ujařmení, ve-
lebí vědecké zkoumání a prosazuje humanistické, pluralistické hodnoty."41 Humanis-
tické vyznání satanistů může překvapovat, a tak Chrám na vysvětlenou na svých in-
ternetových stránkách uvádí, čím se od humanistů liší: 
 

“Jednotícím atributem všech satanistů je přijetí našeho vyloučeného statutu. 
Navíc, satanisté se přidržují principu individuální suverenity a odmítání 
tyranské autority. Pro nás jsou tyto záležitosti prvořadé, zatímco  
v humanismu nepatří mezi základní body.”42 

 
V posledních letech si lze všimnout mnohých úspěchů satanistického hnutí, pokud jde 
o jeho popularizaci, detabuizaci ve veřejném prostoru a institucích i pokud jde o přijí-
mání veřejností. Pro ilustraci uvedu několik příkladů, které se týkají právě představe-
ných skupin: V roce 2004 byl britským námořnictvem poprvé registrován vyznavač 
satanistického náboženství, což s sebou neslo nastolení práva provádění satanistických 
rituálů na palubě britských námořních lodí. Jednalo se o člena Církve.43, 44 6. června 
2006 po čtyřiceti letech od svého založení sloužila Církev první veřejnou satanskou mši 
v divadelním sále los-angeleského „Centra pro zkoumání“, neziskové organizace há-
jící striktní oddělení státu a náboženství, na jejímž založení se podílel mimo jiné slavný 
popularizátor ateismu Carl Sagan, psycholog B. F. Skinner a spisovatel Isaac Asimov.45 
Roku 2016 městský úřad v Pensacole na Floridě povolil, aby zasedání začínala satanis-
tickou úvodní modlitbou. Zatímco kněz zahalený kápí recitoval verše vzdávající hold 
Satanovi, protest místních obyvatel byl potlačen zásahem policie.46 
 
Významným úspěchem Chrámu se stalo umístění dvou a půl metrové sochy okřídle-
ného kozla Bafometa roku 2018 na náměstí před budovou arkansaského Kapitolu. 
Zobrazení chybí tradiční prsa a je netradičně doplněno o dvě děti, které stojí po pravici 
a levici kozla.47 Socha měla původně stát vedle monumentu s deseti přikázáními před 
budovou Kapitolu v Oklahomě, nicméně soudní spor, v němž se Chrám odvolával na 
svobodu vyznání, skončil odstraněním právě křesťanského památníku, aniž by bylo 
povoleno umístění satanské sochy, se zdůvodněním narušení zákona o oddělení státu 
a církve. Při odhalení sochy zazněla slova: “Dobří lidé Arkansasu a vy, kteří podporu-
jete náboženskou svobodu. Představuji vám Bafometa, symbol plurality, rovnosti před 
právem, tolerance, svobodného bádání, svobody svědomí a smíření.” Nejčerstvějším 

 
41 L. Greaves, I’m a founder of the Satanic Temple. Don’t blame Satan for white supremacy, in: The Washington Post, 
August 23, 2017, URL: https://wapo.st/3hvnfzb.  
42 Faq new - The Satanic Temple, URL: https://thesatanictemple.com/pages/faq. 
43 Navy approves first ever Satanist, in: BBC News, 24 October, 2004, URL: https://bbc.in/3pBIYIE.  
44 Royal Navy Satanist Gets Promotion, in: Daily Record, 1 July, 2012, URL: https://bit.ly/3aYs3fl.  
45 6-6-06: The Satanic High Mass, in: youtube channel „Nekromorty“, 29. 12. 2018,  
URL: https://youtu.be/PJUBLSs52lI.  
46 Satanic prayer opens Pensacola city council meeting; police forced to remove protesters, in: Washington Times, July 15, 
2016, URL: https://bit.ly/3n0Xwje.  
47 A satanic goat idol completes a 3-year journey to the Arkansas Capitol buildingu, in: Chicago Tribune, Aug 17, 2018, 
URL: https://bit.ly/3pBwYHb.  
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úspěchem pak je povolené vzývání Satana na schodech budovy kapitolu v Olympii ve 
státě Washington, jež bylo vykonáno 6. června 2020.48 
 
Nyní věnuji několik odstavců činnosti satanistických skupin na našem území, kterou 
lze ostatně chápat jako další z úspěchů právě představených amerických organizací, 
neboť ty české jsou jejich odnožemi. Československá církev Satanova byla založena v roce 
1991 zpěvákem black-metalu Jiřím Valterem. Úmrtí La Veye zasáhlo i české prostředí 
a organizace roku 1999 vyhlásila nezávislost jak na americké Církvi Satanově, tak na 
První satanské církvi. Nové vedení pak roku 2004 organizaci přejmenovalo na První 
Česko-Slovenský Chrám Církve Satanovy.49 Náplň této organizace spočívá podobně jako 
u americké Církve Satanovy a První Satanské církve v podpoře studia satanistické a pří-
buzné literatury a obřadní magii.50 
 
Člen amerického Chrámu Jakub Jahl založil roku 2018 volné sdružení Satanova komunita 
(dále Komunita), které krátce po svém vzniku vyhlásilo záměr být oficiálně registro-
váno jako náboženská společnost a dosud je v procesu přípravy registrace. První me-
diálně zaznamenané veřejné vystoupení této skupiny proběhlo roku 2019 na festivalu 
„Prague Pride“ zaměřeném na homosexuální, bisexuální a transgender tematiku, kde 
její představitelé seznámili přítomné se svými programovými body, mezi nimiž vý-
znamné místo zaujímá obhajoba práv sexuálních menšin (podpora stejnopohlavních 
manželství, boj proti sterilizaci trans-lidí). Již předtím však představitelé Komunity 
uspořádali dvě akce, jejichž tématika zaměření této organizace dobře ilustruje 
(„Happening proti dětské obřízce“ a „Happening za práva dětí“) a účastnili se dvou 
dalších akcí (demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii a pochodu za legalizaci 
marihuany „Million Marihuana March“).51 
 
Dle svých dokumentů chápe Komunita satanismus současně jako náboženství, filosofii 
i ideologický směr prosazující demokracii, mír a lidská práva.52 Autocharakteristika 
skupiny zahrnuje prosazování “používání rozumu“, současně však deklaruje, že  
“v satanistickou filosofii věří”. Vymezují se vůči náboženství a fundamentalismu, 
současně však o schopnostech člověka hovoří jako o “božských” a přírodu nazývají 
(rousseauovsky) “naší svatyní”.53 Profilují se výrazně politicky a hlásí se k liberalismu 
a demokracii proti konzervatismu a autoritářství. V té souvislosti Komunita propaguje 
“mezirasové míšení” jako “cestu k Novému světu”, který bude zbaven rasismu, 
respektive možnosti rasového znevýhodňování. 
 
Jejich základní materiály (“Satanova ústava”, “Satanská bible 2.0”, “Pravidla chování  
v komunitě”, výchozí “Požadavky” a “Návrhy”, “Satanova Deklarace o přírodě” a usnesení 
členských setkání komunity) působí zprvu dojmem snahy o jasnost a zřetelnost, vykazují 

 
48 After Invocation Snub, Satanists Hold “Infernal Ritual” Outside WA Capitol, in: Friendly Atheist, March 8, 2020,  
URL: https://bit.ly/3hvSv1m.  
49 Církev Satanova, URL: http://cirkevsatanova.cz/. 
50 M. Dluhoš, Vstupujeme na zapovězená místa, in: Dingir, 4, 2019, s. 136-8,  
URL: https://www.dingir.cz/cislo/19/4/vstupujeme_na_zapovezena_mista.pdf. 
51 Satanova komunita, URL: https://satanovakomunita.cz/timeline/. 
52 Satanova komunita, URL: https://satanovakomunita.cz/domu/. 
53 Příroda je naší Svatyní, in: Satanova komunita, URL: https://bit.ly/3rEIKT1.   
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ovšem značnou nekoherencí, která se týká i nejzákladnější charakteristiky této organizace. 
Dozvídáme se současně, že “člověk je zvíře” i “nadzvíře”54 nebo že satanismus je sice 
náboženství, ale sdružuje “rozmanité formy ateismu”, přičemž současně se hlásí k 
panteismu (a v té souvislosti i k Ludvíku Feuerbachovi).55 Součástí pravidel je zákaz 
výsměchu, nenávisti a vyzývání k násilí, ovšem zveřejněná dokumentace jejich aktivit 
ukazuje, že právě tuto podobu většina projevů jejich činnosti vykazuje.56 Jakkoli se 
hlásí k uctívání přírody a božské povaze člověka, jenž byl dle jejich tezí přírodou stvo-
řen, prosazují genetické manipulace narušující přírodní stvoření a vyzývají k výrobě  
a konzumaci syntetické stravy.57 Za podstatu satanismu mají svobodu, nicméně své 
členy Komunita vyzývá k čipování, které propaguje i mimo ni.58 Komunita se sice 
distancuje od Církve, jejímž zakladatelem byl La Vey, nicméně jeho texty tvoří základní 
východisko “dogmatiky” této organizace.59 Hlásí se k “vědeckému skepticismu” i ra-
cionalismu a deismu, myšlence evoluce a pokroku stejně jako zásadě, že “všechno je 
dobré”.60 
 
Nezaujatý pozorovatel se jen stěží brání podezření, že jde především o rádoby líbivou 
směsici módních ideologických střípků, jejímž smyslem je přitáhnout pozornost mla-
dých lidí a svést je z cesty tradiční morálky.61 Věc má pochopitelně i finanční rozměr, 
neboť aktivity organizace vyžadují určité finanční zázemí, jež je zajišťováno dobrovol-
nými sbírkami. Pod nálepkou satanismu zde nacházíme přihlášení k Nietzschemu  
i liberalismu, feminismus, ekologickou agendu, boj za práva zvířat, multikulturalis-
mus, antirasismus (Komunita vyzývá své členy k mezirasovým partnerstvím), anti-tra-
dicionalismus, transhumanismus, náboženskou toleranci, právo na eutanázii, legali-
zaci prostituce a marihuany a ochranu dětí před zneužíváním. Zřetelný je silný proti-
křesťanský a zčásti protižidovský akcent, který pochopitelně nepřekvapí, protože  
v našem kulturním kontextu je Satan chápán především jako biblický odpůrce Boha. 
Mezi třemi základními požadavky nacházíme znemožnění oficiálního členství v nábo-
ženské organizaci lidem mladším 15 let, zneplatnění zpovědního tajemství v případě 
informací o trestných činech a zákaz lékařsky neindikované obřízky u neplnoletých.62 

 
54 Satanova Deklarace o přírodě, in: Satanova komunita,  
URL: https://satanovakomunita.cz/2019/11/satanova-deklarace-o-prirode/  
55 Satanova komunita, URL: https://satanovakomunita.cz/domu/  
56 Tento soubor pravidel tvoří základní hranice a pravidla chování v Satanově komunitě, in: Satanova komunita,  
URL: https://satanovakomunita.cz/domu/pravidla/. 
57 Satanova Deklarace o přírodě, in: Satanova komunita,  
URL: https://satanovakomunita.cz/2019/11/satanova-deklarace-o-prirode/. 
58 Satanismus a čipování lidí, in: Satanova komunita,  
URL: https://satanovakomunita.cz/2020/05/satanismus-a-cipovani-lidi/. 
59 Satanská bible 2.0, in: Satanova komunita, URL: https://satanovakomunita.cz/2020/03/satanska-bible-2-0/. 
60 Ibid.  
61 Na tomto místě pokládá autor za vhodné deklarovat, že jeho religiózní orientace je křesťanská, byť má pochopení 
i pro panteistickou filosofii a další duchovní směry. Ostatně nedomnívá se, že by se panteistický a křesťanský 
světový názor vylučovaly, ba naopak jeho zkušenost říká, že se z hlediska životních potřeb vhodně doplňují. Oba 
pohledy – křesťanský i panteistický – zahrnují bazální úctu k lidské přirozenosti a významný morální apel. Oba 
tyto akcenty v satanismu rozhodně chybí, a byť se někdy tváří, že jeho záměr je opačný, podstatou jeho úsilí je 
destrukce přirozenosti a demoralizace. S ohledem na strategický plán i taktické techniky užívané satanistickými 
organizacemi má tedy autor za přiléhavé křesťanské vnímání satana jako závistivého a zlovolného svůdce, který 
se neštítí jakýchkoli podvodů, k nimž má téměř zázračné nadání. V panteistické perspektivě pak tyto 
charakteristiky odpovídají dalekosáhlým zhoubným následkům opuštění přirozeného životního stylu, vy-
cházejícího z přirozeně dosahovaného náhledu, že přirozenost veškerého je v zásadě jediná. 
62 Satanova komunita, URL: https://satanovakomunita.cz/domu/. 
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Mimo jiné s ohledem na možnosti psychologické interpretace fenoménu soudobého 
satanismu je významné, jaké místo v proklamacích a činnosti hnutí zaujímá boj za 
práva dětí, resp. proti pedofilním zločinům. 
 
Všechny zmíněné organizace americké i zdejší spojuje přesvědčení o tom, že přichází 
nová éra lidských dějin, “Nový věk”, “Nový aeon” nebo “Nová doba”, která bude 
“věkem satanismu”. Usilují o urychlení nástupu této nové civilizační etapy a její brzký 
nástup oslavují. Tyto akcenty souzní s celkovou atmosférou naší společnosti, která 
nutností i realitou své proměny žije. Jestliže koncem 19. století byla zásadní proměna 
či “nový věk” vizí a tezí myslitelů a spisovatelů, kteří přicházeli z okraje a jen obtížně 
se prosazovali, ve 20. století se toto “proroctví” nebo požadavek již obecně přijímá. 
Světové války byly interpretovány jako doklad nutnosti vzniku nového mezinárod-
ního uspořádání a vzniku nadstátních bezpečnostních organizací, ekologické pro-
blémy vedly k požadavkům na zásadní proměnu životního stylu, interkulturní kon-
flikty nastolily otázku vztahu světově významných náboženství a technologický vývoj 
otevřel množství etických otázek, které problematizují oblasti, jež se doposud zdály 
nutně neměnné, a proto vyjmuty z oblasti naší odpovědnosti. 
 
Programové body i reálná činnost satanistických organizací se mohou zdát liberálně, 
tolerantně a demokraticky založenému pozorovateli sympatické i společensky pří-
nosné. Problematičnost jejich zaměření vyvstává teprve tehdy, vezmeme-li v úvahu 
krátkou dobu jejich veřejného působení, během níž nebylo možno dosáhnout velkých 
úspěchů, spolu s určitou bezhraničností idejí, na nichž je ono působení založeno. To si 
můžeme ilustrovat na příkladu výčtu programových bodů, které chce Komunita pro-
sazovat v politickém prostoru. Seznam je rozčleněn do čtyř oddílů: ochrana dětí před 
náboženských fundamentalismem, sekularizace, lidská práva, ochrana zvířat a pří-
rody.63 Pokud jde o prvý oddíl, zatímco požadavek zákazu dětské obřízky se zdá  
v souladu s běžným chápáním práva na tělesnou integritu, zákaz možnosti nábožen-
ských základních škol je diskriminační. Podobně ohledně druhého oddílu lze souhlasit 
s tím, aby “státní instituce nesměly jednostranně propagovat náboženské svátky pouze 
1 náboženství”, přehnaný je však požadavek “rovným způsobem informovat o nábo-
ženských svátcích všech registrovaných náboženských organizací”. 
 

Stejnou vnitřní rozpornost je možno shledat i v bezhraničné orientaci na respektování 
lidských práv nebo ochranu přírody: Nejsou “nedílnou součástí” lidských práv také 
práva dětí? Mají snad přání dětí a jejich touhy zůstat stranou respektu vůči svobodné 
lidské volbě? Nepatří mezi typické infantilní fantazie partnerský vztah k otci, matce 
nebo jiné dospělé pečující osobě? Kdo rozhodne, jakým věkem počíná právo na sou-
hlas se sexuálním stykem? Není i toto rozhodnutí právě každého člověka a jaký zákon 
– respektovaný satanismem – určí, dokdy je člověk dítětem a odkdy plnoprávným, za 
sebe odpovědným člověkem? Jestliže idea ochrany zvířat vede (jako v případě 
Komunity) k podpoře veganství včetně jeho zdravotně nevhodných podob, jak se má 
tato idea ke zdánlivě přijímané zásadě, že člověk je zvíře? Jestliže ohled na ochranu 

 
63 Sabat a Helpoint jsou členská setkání, na kterých se hlasuje o podstatných záležitostech a vedení Satanovy komunity,  
in: Satanova komunita, URL: https://satanovakomunita.cz/domu/sabat-2/. 
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přírody vede k požadavku omezení lidské populace, jaké prostředky se zde nabízejí, 
pokud současně nechceme ustoupit od ideje lidských práv? 
 
Následky těchto pojmových zmatků ilustruje následující příklad životního příběhu 
slavné zpěvačky a harfenistky Moiry Greyland, který popsala ve své knize Třináctá 
komnata: Odvrácená strana Avalonu (The Last Closet: The Dark Side of Avalon)64: 
 

“Narodila jsem se koncem šedesátých let do rodiny slavných 
homosexuálních pohanských autorů. Mou matkou byla Marion Zimmer 
Bradley a otcem Walter Breen. Dohromady napsali přes stovku knih, matka 
science fiction a fantasy, otec především o numismatice… Mé pozorování 
skutečných názorů mého otce a matky je následující: ježto každý je 
přirozeně homosexuální, je pouze vlivem heterosexuálního establishmentu 
to, že všichni homosexualitu potlačují. Brzký sex probudí v lidech touhu 
mít sex s každým, což přinese utopii, v níž bude homofobie eliminována  
a lidé budou moci být tím, kým jsou. Zničí se tím rovněž nenáviděná 
nukleární rodina s jejím paternalismem, sexismem, ageismem (což je pro 
pedofily zvlášť důležité) a dalšími ´-ismy´. Když budou děti dostatečně 
sexualizovány dostatečně mladé, homosexualita se stane ´normální´  
a všemi přijímanou a zastaralý pojem věrnosti vymizí. Jakmile bude sex 
integrován jako přirozená část každého jednotlivého vztahu, bariéry mezi 
lidmi vymizí, a jak půjde ́ heterosexuální kultura´ dinosauří cestou, nastane 
utopie. Jak říkala moje matka: ´Děti mají vypláchnutý mozek, když věří, že 
nechtějí sex. ´“65 

 
Typický nesoulad humanistické rétoriky a extrémistické dehumanizující praxe zře-
telně ukazují dva příklady: První se týká užívání a podávání drog, druhý transhuma-
nismu. Boj za legalizaci marihuany pro soukromé a komerční užití lze chápat v kon-
textu úsilí o svobodu jedince a jeho právo na svobodné zacházení se svým tělem. Po-
řádání akcí, na nichž jsou v rituálním kontextu podávány halucinogeny, však ideu 
svobody narušují, neboť tyto látky podstatně zvyšují sugestibilitu a v důsledku zne-
možňují svobodné rozhodnutí jedince, pokud jde o interpretaci zážitku, kterým jedi-
nec pod vlivem halucinogenů prochází. 
 
Snaha o propagaci transhumanismu je v aktivitách Komunity dosti výrazná. Zakladatel 
komunity zdůrazňuje, že spojení satanismu s transhumanismem je zásadní, neboť “je 
to právě satanismus, kdo usiluje o to, aby se lidé rovnali Bohu v jeho schopnostech. Je 
to prazákladní kacířská idea.”66 Pomiňme nyní nesoulad deklarovaného ateismu s úsi-
lím vyrovnat se Bohu. Transhumanismus se může projevovat velmi humánně, jak to 
ukazuje například činnost americké organizace (založené ve Španělsku) „Cyborg 
Foundation“, která mimo jiné pracovala na projektu užívání kyborgických antén 
v rámci slepeckých komunit nebo vyvinula technologii vnímání barev, pomocí níž 

 
64 M. Greyland, The Last Closet: The Dark Side of Avalon, Castalia House 2017. 
65 M. Greyland, I was born into a family of famous gay pagan authors in the late Sixties, in: Them Before Us, Nov 19, 
2019, URL: https://bit.ly/38QiigH.  
66 Status na facebookovém profilu Jakuba Jahla. 
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bylo možno slepé děti učit rozlišovat barvy. Jak ovšem hodnotit aktivitu Komunity, 
která spočívá v nabídce bezplatné implantace magnetických senzorů? Zde není tělesná 
integrita narušena? Zatímco na kyborgické antény určeném slepcům lze nahlížet jako 
na prostředek zachování lidství včetně zrakových schopností, magnetický senzor 
zdánlivě rozšiřuje paletu našich smyslů, a přitom narušuje srozumitelnost hmatových 
vněmů (skrze něž je senzorické vnímání realizováno). Jak se takový zásah srovnává s 
úctou k přírodě, již Komunita deklaruje? Nejde zde spíše o reklamní prostředek či do-
konce psychickou manipulaci, jejímž cílem je zlomit přirozený odpor vůči narušení 
tělesné integrity, jejíž hodnotu komunita jinak hájí? V souvislosti s komunitou dekla-
rovaným cílem ochrany zvířat a přírody je překvapivý rovněž její projekt “patronace 
vývoje zvířecích implantátů (vytváření zvířecích kyborgů), především u postižených 
zvířat”,67 jenž je propagován například formou “transformation mass” (transformační 
mše), hudební párty, během níž je možno sledovat implantaci podkožních světel apod. 
 
Jestliže Chrám můžeme pokládat za určitou relativně vnitřní neveřejnou vrstvu feno-
ménu satanismu, vnější slupkou obalující i vrstvu Komunity jsou pak čistě internetové 
projekty, které odrážejí popularitu jeho nejvíce soft podoby. Míra popularity dokládá 
jednak pevné místo satanismu v rámci palety české alternativní spirituality, jednak 
míru, v níž alternativní spiritualita v Čechách i na Moravě dominuje, jak o tom píše 
česká religionistka Zuzana Marie Kostićová.68 Také podle Dany Hamplové je dnes to, 
co bývá nazýváno alternativní spiritualitou, nejen v České republice, ale v kontextu 
celé Evropy, dominantní.69 Chápeme-li spolu s ní tuto spirituální oblast široce ve 
smyslu, že se jedná o “náboženské představy, postoje a činnosti, které stojí mimo ofi-
ciální věrouku tradičních historických náboženství a církví” a za jejichž příklady lze 
uvést například “četbu horoskopů, víru ve schopnosti léčitelů, novopohanství, věštění 
nebo čtení z karet, zájem o parapsychologii, meditační techniky” nebo také “některé 
proudy současného managementu, které nekladou důraz pouze na produktivitu, ale  
i na transformaci celého pracovního prostředí tak, aby získalo duchovní rozměr”, pak 
lze Českou republiku pokládat ze jedno z jejích světových center.70 Hamplová dochází 
k závěru, že byť se „Češi … někdy označují za ´nejateističtější národ světa´, … nic ne-
může být vzdálenější pravdě. Češi by se spíš mohli zařadit mezi ´jeden z nejpověrči-
vějších národů světa´ nebo přinejmenším Evropy.”71 
 
Zatímco rozhodným odmítnutím existence nadpřirozeného světa se vyznačuje zhruba 
6 % obyvatel ČR, 60 % věří v účinnost léčitelství a 50 % v možnost věštění budoucnosti 
nebo ochranný efekt amuletů.72 Vysoká obliba alternativní spirituality není v našem 
kulturním okruhu výjimkou, zvláště omezíme-li jej na postkomunistické země. Naše 
specifické postavení je spíše v tom, že je tato obliba spojená se zásadním odmítáním 

 
67 Kyborgismus v Česku, in: youtube kanál „Jakub Sobek“, 17. 6. 2020, URL: https://youtu.be/XEJ0X-5MrHo.  
68 Projevy českého i amerického satanismu spadají podle Kostićové do okruhu alternativní spirituality, za jejíž 
základní společné rysy lze pokládat holistické vidění světa, důraz na roli vědomí a víru v působení energií.  
in: Z. M. Kostićová, Současná alternativní spiritualita: vznik, vývoj a základní rysy, Praha 2020,  
URL: https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/866721/mod_resource/content/1/Soucasna_alternativni_spiritualita-skripta.pdf. 
69 D. Hamplová, Náboženství v české společnosti na prahu 3. tisíciletí, Praha 2013, s. 14. 
70 Ibid., s. 14-15. 
71 Ibid., s. 135-6. 
72 Ibid., s. 136. 
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tradiční spirituality, takže u nás vlastně alternativní spiritualita nabývá statutu střed-
ního proudu. Důvěra v církve a návštěvnost bohoslužeb je u nás z celé Evropy nej-
nižší.73 Již tradiční nedůvěra Čechů vůči církvím bývá vysvětlována odkazem českého 
národního hnutí, které katolictví chápalo jako národního nepřítele, komunistickou 
propagandou, a diskuzí o restitucích a medializací sexuálních skandálů kněží v po-
sledních desetiletích.74 Lze tedy očekávat, že s pokračující „normalizací“ alternativní 
spirituality a new age bude obliba satanismu v Čechách i nadále narůstat. 
  

 
73 D. Hamplová, Náboženství v české společnosti na prahu 3. tisíciletí, Praha 2013, s. 137. 
74 Ibid., s. 140. 
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Shrnutí 
 
Článek je interdisciplinárním úvodem do problematiky současného českého 
satanismu. Užívá hledisko religionistické, psychologické a etické. Religionistická 
perspektiva umožnila rozlišení tří základních typů satanismu – náboženského 
(teistického, démonického), filosofického (intelektuálního, kulturního) a pop-
kulturního (rebelantského). V kapitole věnované psychologickým aspektům 
satanismu analyzuji kazuistiku, kterou v knize Lidé lži. Psychologie lidského zla 
předkládá americký psychiatr Morgan Scott Peck. Ta se týká průběhu obsedantně-
kompulzivní poruchy, jejichž symptomů se jeho pacient načas zbavil s pomocí 
fantazijní smlouvy s ďáblem. Dále je vyložen pojem psychické reality v jeho aplikaci 
na satanskou víru a to, jak z něj vyplývá neužitečnost rozlišování satanského  
a satanistického (reálného a imaginárního). V poslední kapitole pojednávám 
ontologické předpoklady a etické a axiologické důsledky satanistického pohledu na 
svět. Ukazuje se, že z hlediska etiky je pro pochopení satanismu zásadní jeho pojetí 
svobody, která je hlavním motivačním kořenem satanistického myšlení. Zároveň 
vychází najevo, že nepochopení svobody, dané přepjatě dualistickými ontologickými 
předpoklady, je největším kamenem úrazu satanismu. 
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Shrnutí  
 
Ďábel homosexuál I. Strach z ďábla zženštilosti mužů vyvoleného kmene se jeví jako 
klíčový faktor pro vznik zákonů v třetí knize Mojžíšově Leviticus trestajících mužský 
pohlavní styk. Tento misogynský a androcentrický strach spolu s pokřesťanštělou 
erotofobií vedl k sexualizované misinterpretaci příběhu o Sodomě, která 
legitimizovala teologické zločiny z nenávisti a smrtonosná pronásledování neslučující 
se s biblickým poselstvím bratrské lásky. V (post)moderní době homofobní panika 
brání katolické církvi v přijetí LGBTIQ+ lidí jako rovných heterosexuálům, lidsky 
standardním a normativním, což je základem jedné z nejrozporuplnějších církevních 
záležitostí současnosti. Diskusí o výkladu biblických anti-„homosexuálních“pasáží, 
nástinem historického vývoje (mužského) homoerotismu ve Středomoří a stvoření 
sodomie a homosexuality-versus-heterosexuality se tento příspěvek pokouší položit 
historické základy pro zodpovězení otázky: Co je na homosexualitě ďábelské  
v katolickém kulturním kontextu? 
 

*** 
 

“Like gender, sexuality is political. It is organized into systems of power, 
which reward and encourage some individuals and activities, while 
punishing and suppressing others. Like the capitalist organization of labour 
and its distribution of rewards and powers, the modern sexual system has 
been the object of political struggle since it emerged and as it has evolved.” 
 

(Gayle Rubin 1984: Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality) 

 
Introduction: Homosexuality and the Catholicized denial 
 

Accepting LGBTIQ+ people in the Catholic Church as humans equal to “the 
straight” as opposed to mere “tolerating” or downright hating belongs, together with 
sanctioning abortion and hormonal (“artificial”) contraception, to the hottest, most 
debated and divisive topics, all gender-based, in the contemporary Catholic world. 
One more topic is the ordination of women to ministerial and priestly offices, i.e. un-
gendering of the Catholic clergy functions as they most likely were in early and even 
later Christian times,2 supported only by the Liberal Catholic Church. Women have 

 
1 Mgr. Martina Přibyláková, Faculty of Humanities, Charles University in Prague. 
2 See Romans 16:1. K. Madigan, C. Osiek, (eds.), Ordained Women in the Early Church: a Documentary History, 
Baltimore 2005, K. Madigan, C. Osiek, (eds.), The hidden history of women's ordination: female clergy in the medieval 
West, New York 2008. 
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been becoming bishops and priests in Churches and religions other than the Latin 
Catholic since the twentieth century. 

 
International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) State-
Sponsored Homophobia 2019 report3 provides a tabular overview of the anti-
homosexuality legal situation worldwide: There are 124 states where legal penalties 
are not imposed for consenting same-sex sexual conduct between adults in private. In 
the past two decades, approximately 25 countries from every region took steps to 
decriminalize same-sex relationships between consenting adults.4 70 states continue to 
criminalize same-sex consensual activity including capital punishment. In 44 of these 
states the law is applied to people regardless of gender. To give a taste of the processes: 
Landmark advances have taken place in the last two years: India was compelled to 
scrap anti-homosexual laws by court rulings in 2018, but no law to protect people from 
sexual-orientation-based discrimination exists. In June 2019, the High Court of 
Botswana decriminalized consensual same-sex sexual acts, which the Government 
decided to appeal shortly after. In Trinidad and Tobago and Belize, decisions that have 
decriminalized consensual same-sex sexual acts between adults have been appealed 
either by the State or by the Roman Catholic Church. “The former is a case that may 
even reach the Privy Council (with a potential impact on numerous Commonwealth 
countries); in the latter, the limited appeal filed by the State does not have the potential 
to reinstate the criminalizing provisions. However, the Roman Catholic Church is still 
appealing to question the whole content of the decision.” (ILGA 2019:10) Among the 
recent setbacks are: in 2019, consensual same-sex sexual relations became criminalized 
by fines and 2 years and 6 months in prison in Chad and Gabon, respectively, and by 
the death penalty by stoning in the sultanate of Brunei officially enacting its Syariah 
Penal Code (ibid.). Prejudice-driven hate crimes LGBTIQ+ people can be exposed to, 
often brutal and cruel, consist of various forms of psychosocial, sexual, and economic, 
domestic and street discrimination and violence: torture (“accidental” incidents, 
burning, stabbing, acid suffusion, mutilations, stoning, decapitation), extrajudicial 
death penalty carried out by non-state actors, unfair trials, forced anal examinations, 
sexual orientation conversion “therapies”, “instructive” “corrective rapes”, sexually 
and psychophysically abusive school and, upon detention, police bullying. Many are 
disowned by their families. Heteronormativity and heterosexism nonconforming 
people in many places are monitored, stereotyped, stigmatized, blamed, 
responsibilized e.g. for “ill luck”, and demonized. In the expedition of 
heteronormative laws discriminating same-sex consensual sexuality participate 
transnational religious organizations, many of them US-based (see Footnote 3).  
 

 
3 State-Sponsored Homophobia, Global Legislation Overview Update. ILGA. 2019. URL: 
https://ilga.org/downloads/ILGA_World_State_Sponsored_Homophobia_report_global_legislation_overview_
update_December_2019.pdf. The ILGA website includes key figures related to the death penalty, freedom of 
expression restrictions, workplace discrimination, constitutional provisions, same-sex marriage and partnership 
recognition, etc.  
4 Body Politics: A primer on criminalization of sexuality and reproduction, A note from Amnesty International at 
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL4077632018ENGLISH.PDF (13.01.2018. Retrieved 
22.07.2020)    

https://ilga.org/downloads/ILGA_World_State_Sponsored_Homophobia_report_global_legislation_overview_update_December_2019.pdf
https://ilga.org/downloads/ILGA_World_State_Sponsored_Homophobia_report_global_legislation_overview_update_December_2019.pdf
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In many American and African countries, as exemplified in the Trinidad and Tobago 
case but also in India, laws that directly criminalize same-sex sexual activity are a 
legacy of their colonial past.5 Even in Islam, though “sodomy” was deemed a major 
sin by Muslim courts of law (probably given by the Biblical Sodom disaster 
Muhammad knew of), Khaled El-Rouayheb (2005), a Harvard professor of Islamic 
Intellectual History, explains “that other homosexual acts such as passionate kissing, 
fondling or lesbian sex were not. Homoerotic poetry was widely considered part of a 
ʹrefined sensibilityʹ”6. The change in view can be traced to two factors: the influence of 
the Criminal Law Amendment Act in the British Penal Code, passed in 1885, 
criminalizing “gross indecency between males”7, and “the rise of Islamic 
[conservative] fundamentalism in the 1980s [coinciding] with that of the gay-rights 
movement in [the US] and Europe, hardening cultural differences” (Footnote 5), 
labeling homosexuality as a Western import of moral decay. 
 
Pope Francis has been emitting ambivalent messages since his very election in 2013. 
Contrary to the strict rejection of his predecessors, he, proclaiming that God’s nature 
and “identity card” is mercy,8 has reiterated the need for the Church to love all people 
and be compassionate to them, regardless of their sexual orientation. E.g.: “the key is 
for the church to welcome, not exclude and show mercy, not condemnation.”9 “If 
someone is gay [the first time a pope had used the word ʹgayʹ in public] and seeks the 
Lord with good will, who am I to judge? … no one should marginalize these people 
[sic] for this [sic], they must be integrated into society.” “The teaching of the church, 
for that matter [abortion, gay marriage and contraceptive methods], is clear and I am 
a son of the church, but it is not necessary to talk about these issues all the time.“ Based 
on encouraging remarks, the US LGBT magazine The Advocate named Pope Francis 
their Person of the Year for 2013.10 In 2015, Pope Francis both critiqued “ideological 
colonization” and gender theory as not recognizing the order of creation, and chastised 
unjust discrimination and some clergy’s harsh and divisive style. In Amoris Laetitia 
(2016), his apostolic exhortation in response to the 2014 and 2015 synods on the family, 
he repeated Church condemnations of same-sex unions and adoption by lesbian and 
gay couples. He said there was a world war to destroy marriage. In December 2016, 
Pope Francis approved a Vatican document on the priesthood which includes a ban 
on gay men from seminaries and ordination, which seemed reaffirmed in May and 

 
5 This Alien Legacy: The Origins of “Sodomy” Laws in British Colonialism, Human Rights Watch at 
www.hrw.org/report/2008/12/17/alien-legacy/origins-sodomy-laws-british-colonialism (2008. Retrieved 
22.07.2020).    
6 Open Society. How homosexuality became a crime in the Middle East, The Economist, URL: 
https://www.economist.com/open-future/2018/06/06/how-homosexuality-became-a-crime-in-the-middle-east. 
(06.06.2018. Retrieved 22.07.2020) 
7 British Library: The Criminal Law Amendment Act, 1885, URL: https://www.bl.uk/collection-items/the-criminal-
law-amendment-act-1885. Retrieved 22.07.2020. 
8 A. A. Ivereigh, Offering a precious stone: the communication of Pope Francis’s Jubilee of Mercy, in: Church, 
Communication and Culture, 2:3, 2017, p. 322-343. 
9 Source of references to the data and quotes in this paragraph: The Many Faces of Pope Francis: A Timeline of His 
LGBTQ Record, in: New Ways Ministry, URL: https://www.newwaysministry.org/resources/pope-francis-lgbt-
issues/ (September 2019. Retrieved 31.07.2020) 
10 L. Grindley, The Advocate's Person of the Year: Pope Francis, in: The Advocate, URL: 
https://www.advocate.com/year-review/2013/12/16/advocates-person-year-pope-francis (16.12.2013. 
Retrieved 22.07.2020) 

http://www.hrw.org/report/2008/12/17/alien-legacy/origins-sodomy-laws-british-colonialism
https://www.economist.com/open-future/2018/06/06/how-homosexuality-became-a-crime-in-the-middle-east
https://www.bl.uk/collection-items/the-criminal-law-amendment-act-1885
https://www.bl.uk/collection-items/the-criminal-law-amendment-act-1885
https://www.newwaysministry.org/resources/pope-francis-lgbt-issues/
https://www.newwaysministry.org/resources/pope-francis-lgbt-issues/
https://www.advocate.com/year-review/2013/12/16/advocates-person-year-pope-francis
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December 2018. Homosexuality, “fashionable in some societies”, worried the Pope as 
“a very serious matter“. In April 2018, the Pope met for a week with Juan Carlos Cruz, 
a survivor of sexual abuse by Chilean priest. Subsequently, cracking down on sex 
abuse in the Church, Francis made resign collectively some 36 bishops for sex abuse of 
minors and cover ups. He asked Juan Carlos for forgiveness and told him that it did 
not matter that he was gay: “God made you like this and loves you like this and I don’t 
care. The pope loves you like this. You have to be happy with who you are,” as Cruz 
told Spanish newspaper El País.11 The Vatican has never confirmed that officially. In 
June 2019, Pope Francis endorsed misleading pseudo-scientific publication by the 
Congregation for catholic education Male and Female He Created Them. Towards a Path 
Of Dialogue On the Question Of Gender Theory In Education, heavily criticized also for its 
total omission of LGBTIQ+ people’s voice.12 In September 2019, the Pope met with Fr. 
James Martin, SJ, who sees LGBTIQ+ Catholics “as probably the most marginalized 
group in the church today”13 and authored Building a Bridge (2018) on LGBT issues in the 
church. The meeting was seen as an approval of Martin’s LGBTIQ+ ministry from the 
highest levels of the Church. A year later, James Martin praised the Pope’s actions 
again. In director Evgeny Afineevsky’s documentary Franceso, premiered at the Rome 
Film Festival on 21.10.2020, Pope Francis explicitly endorsed same-sex civil unions for 
the first time as pontiff: “ʹHomosexual people have the right to be in a family. They are 
children of God,ʹ Francis said in one of his sit-down interviews for the film. ʹYou can’t 
kick someone out of a family, nor make their life miserable for this. What we have to 
have is a civil union law; that way they are legally covered.ʹ”14 One of the main 
characters in the documentary is J. C. Cruz. 
 
This paper attempts to answer the question: What is diabolic about homoeroticism and 
homosexuality in the Catholicized cultural context? Having sketched the present-day 
predicament of LGBTIQ+ people, I lay a basis with an overview of Greco-Roman 
phallocentric sexuality models; then I treat the exegesis of the alleged anti-
ʹhomosexualʹ Biblical passages, and related ambiguities, taken by many as the divine 
warrant for homophobic crimes; I shed light on the birth and intensification of the 
Judeo-Christianized and Catholicized diabolization of (male) homoeroticism in the 
Mediterranean in an overview of historical instances crucial for the formation of anti-
same-sex/gender cultural climate. I depict the homophobic misinterpretation of the 
Sodom story, and the invention of “sodomy”, “sodomite”, and of the modern 
“homosexual” (and “heterosexual”). I close with explaining the mutual co-constitution 
of heterosexuality and homosexuality. In the second part, more contemporary, of this 

 
11 C. Cué, El Papa me pidió perdón, está espantado con los abusos, esto es un tsunami, in: El País, URL: 
https://elpais.com/internacional/2018/05/19/actualidad/1526687428_156217.html (19.05.2018. Retrieved 
22.07.2020) 
12 R. Shine, Second Vatican Document on Gender Expected, Even As Cardinal Admits Failure to Listen, in: New Ways 
Ministry, URL: https://www.newwaysministry.org/2019/06/18/second-vatican-document-on-gender-expected-
even-as-cardinal-admits-failure-to-listen/ (18.06.2019. Retrieved 22.07.2020) 
13 J. Martin, What is the official church teaching on homosexuality? Responding to a commonly asked question, in: America 
Magazine, the Jesuit Review, URL: https://www.americamagazine.org/faith/2018/04/06/what-official-church-
teaching-homosexuality-responding-commonly-asked-question (06.04.2018. Retrieved 26.06.2020) 
14 N. Winfield, 'Homosexual People Have the Right to Be in a Family.' Pope Francis Offers New Support for Same-Sex 
Civil Unions, in: Time, URL: https://time.com/5902186/pope-francis-supports-same-sex-civil-unions-francesco/. 
(21.20.2020. Retrieved 23.10.2020) 
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paper, The devil the homosexual 2 (DH2), published in the subsequent Ergot issue, 
1/2021, I point out the homophobic bias in the Catechism of the Catholic Church; lay 
bases of the Catholic theological anthropology of the body and sexuality to explain 
“the evil nature of the gay body” and the Catholic anti-gay marriage policy; and offer 
theological exegetical perspectives applied by some progressive Christian authors as 
suggestions for the humanization and equalization of gay and “queer” people in 
general. Especially readers unfamiliar with the historical intricacies of the 
Christianized approaches to the “evil of homoeroticism” could benefit from this 
article. 
 
Greco-Roman pederasty and phallocentrism 
 

I begin with the introduction of the basic features of the Greco-Roman concepts of 
male sexuality since the Judeo-Christian concepts were partly designed through 
conflicting with it. Yet, as high-intensity patriarchies (Segato 2014), they had aspects 
in common. The Greco-Roman model could also be considered an approximation of 
the period heterosexist patriarchal sexual/gender hierarchies in the Mediterranean. To 
understand the dynamics in these phallocentric constructions of sexuality, Schmitt 
argues “that it is not possible to take [post/modern] homosexuality as the starting 
point” (1992:2). Greco-Roman world has been known for its widespread male 
homoeroticism, especially in the higher socioeconomic classes. According to Bethe 
(1907), the classical Greeks inherited from their Dorian invaders and conquerors 
initiation rituals of young adolescent males which got institutionalized as didactic 
status-asymmetrical relationships. Thus, in some Greek City-States, it was a customary 
part of the local culture that adult men of higher social (and economic) status (often in 
heterosexual marriage), as pedagogical role models (sg. erastēs), maintained pederastic 
relations with adolescent males as their protégés of approximately twelve or fourteen 
to twenty or twenty-one years of age (sg. eromenos). Their experienced adults 
introduced them to the sociopolitical realities of their world. Their intercourse was not 
always penetrative but intercrural (between the legs) and their contact usually ceased 
upon the young men, growing full beard, reaching adulthood. Not always was their 
relationship temporal, though, which implies a (tacit) double standard. (Dover 1989) 
Some erastai were as young as their twenties (so their age span was quite wide) and it 
was impermissible that their protégé be a slave. The institution of pederasty had its 
own historical development in Greece. (Halperin 1990) 

 
“The perquisites of Roman manliness included the freedom to engage in a vigorous, 
open pursuit of penetrative sexual relations with either male or female partners.” 
(Williams 2010:183) “Just as Seneca wrote that women were ‘born to be submissive,’ 
so the prevailing belief was that men were born to penetrate“ (ibid.:180) in sexual 
encounters constructed hierarchically, phallocentrically, where “penetration is 
subjugation … and masculinity is domination” (ibid.:18). In this Priapic model of 
(hyper)masculinity (Richlin 1992)15, fully gendered real man (vir) penetrates, or acts 
upon, a non-man, whether a female, boy/youth at the peak of his desirability, in his 
golden years, the “flower of youth” (also under the influence of the Greek fashion), 

 
15 Priapos was a fertility deity with extreme phallus, erect, vigorous, ready and willing.  
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effeminate man (cinaedus), or male or female prostitute and slave16. “While the 
emphasis on the insertive/receptive dichotomy [central to Roman sexual categories] 
is common to both Roman and Greek ideologies of masculinity, the Roman textual 
tradition has a distinctly macho style.“ (Williams:178) “The question ‘Who penetrated 
whom?’ [and how they did it] lies behind nearly every ancient allusion to a sexual 
encounter, even between women.“ (Williams:177) The fundamental feature of Greco-
Roman sexual relations was highly asymmetrical power distribution – sharp 
hierarchization in roles/statuses. The main defining feature of the sexual bond was 
inequality of power. 
 
Three traditional protocols governed sexual practices of self-respecting Roman men 
and “at stake was less a man’s actual behavior and more the appearance he gave and 
the image he had; how he was seen and talked about by his peers more than what he 
actually did in the privacy of his bedroom” (ibid.:18). Below scenarios reveal salient 
differences, and some similarities, between the ancient and modern (sexual 
orientation-based) ideologies and performances of masculinity: 
 
1) Playing the insertive role. Its violation, i.e. men who sought to be sexually 
penetrated by other men, damaged their masculine identity and they could be 
subjected to ridicule and teasing as effeminate, yet such men were also thought quite 
capable of being adulterers and adultery generally aroused more concern than 
pederasty. However, “even men notorious for their womanizing might be called 
effeminate.” (ibid.:3) Effeminate men constitute a negative paradigm, a disorder: “in 
their failure to live up to standards of masculine comportment, they are what real men 
are not” (ibid.:137). Their signifiers in Latin texts include surrounding themselves with 
the women they loved, walking delicately, talking in a womanish way, wearing loose, 
colorful, feminine clothing, … overindulging in perfume, curling one’s hair, and above 
all depilation, particularly of the chest and legs but also plucking their eyebrows and 
beard. (Herter 1959) Such men displayed a lack of “uncultivated roughness” but an 
excessive concern for their appearance, a self-absorption and (non-Stoic) lack of self-
control stereotypically associated with women. Other aspects adds Gleason (1995:65): 
“what is deviant in the behavior of androgynoi and cinaedi is not the gender of their 
sexual object choice (a preoccupation of contemporary North Americans and Northern 
Europeans), but the style of their erotic pursuit. … A man who aims to please – any 
one, male or female – in his erotic encounters is ipso facto effeminate.” “For the most 
part, erotic reciprocity was relegated to the province of women, who were thought 
capable of both giving and receiving pleasure in the sexual act” (Halperin 1990:133). 
 
2) Apart from his wife, adult/mature freeborn Romans both female and male (viri, 
excluding effeminate men, cinaedi) were officially off-limits normative sexual partners 
for him. Violation of this protocol, called stuprum, had legal and moral (shame-like) 

 
16 According to Breed, “sex slavery was an incredibly big business in the Roman empire – a huge percentage of 
people living in Judea, for example, were forced into sexual slavery to satiate the desires of Roman soldiers 
stationed in the region.”, in: Breed, B., Response to the Nashville Statement, 2017, p. 11, URL: 
https://www.academia.edu/37425939/An_LGBT-
Affirming_Biblical_Scholar_Responds_to_the_Nashville_Statement_.pdf  
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consequences for the afflicted person, such as a loss of pudicitia, “sexual integrity” or 
“chastity” (Langlands 2006). 
3) A tendency rather than a rule: a noticeable proclivity toward smooth young bodies. 
 
Biblical anti-ʹhomosexualʹ fragments 
 

The problem of the representation of homoeroticism/homosexuality in the Bible is 
elusive. The Bible (“books” in Greek) is a collection of religious texts, each with its own 
history, written and edited by various people at various places over a period of more 
than a thousand years, between 1200 BCE and fourth century. The process of 
canonization lasted until at least the sixteenth century and not all Christian 
denominations share the same canon (Combs in Roos 2020). There are as few as seven 
or eight scattered passages, almost exclusively referring to males, now commonly 
considered “anti-homosexual”:17 passages 1) to 4) below from the Old Testament or 
the Hebrew Bible (written at between app. 1200 BCE and 165 BCE), and passages 5) to 
7) from the New Testament (written during the first four centuries CE). The passages 
are often historically decontextualized, their (mis)interpretations twisted in meaning 
accommodated by period-specific translations that vary with regard to the Bible 
publisher’s political ideology. I offer a hint of contextualizations of the passages 
abused to weaponize the Bible against demonized and “condemnable” so-called 
sexual/gender minorities, but, in reality, also against sexual relational equalization, 
flexibilization and diversification of gender roles, and against sexual fluidity in 
general. If studied without the bias of religious prejudices, human sexuality shows as 
both patterned, relatively fluid and quite situation-specific (Ventriglio, Bhugra 2019; 
Fausto-Sterling 2012:96). Conservative exegesis interprets Biblical human sexuality in 
terms of the modern heterosexual standard: discrete binary masculine vs. feminine 
sex/gender stereotypes; in terms of definite, volitionally/rationally controllable (or 
not in case of homoeroticism), opposing and complementary sets of expectable and 
predictable performances. Nevertheless, what the Bible introduces seems like a legally 
narrowed-down phallocentrism. Due to space limitations, I cite only the shorter 
passages from the New Revised Standard Version (NRSV): 

 

Leviticus 18:22 (in chapter ʹSexual Relationsʹ):  
 

“You shall not give any of your offspring to sacrifice them to Molech, and 
so profane the name of your God: I am the Lord. You shall not lie with a 
male as a woman would18; it is an abomination. You shall not have sexual 
relations with any animal and defile yourself with it, nor shall any woman 
give herself to an animal to have sexual relations with it: it is perversion. Do 
not defile yourselves in any of these ways, for by all these practices the 
nations I am casting out before you have defiled themselves.” 

 

 
17 Some conservative authors such as Gagnon (2001) have delighted in identifying even more. Their reference to 
homoeroticism, however, is dubious. 
18 The cursive part in Lev 18:22 and 20:13 corresponds with the translation as amended by Walsh (2001:205), 
treated in this text below. 
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Lev 20:13 (chap. ʹPenalties for Violations of Holinessʹ): “If a man lies with a male as a 
woman would, both of them have committed an abomination; they shall be put to death, 
their blood is upon them.” 
 

1 Corinthians 6:9 (chap. ʹLawsuits among Believersʹ):  
 

“Or do you not realize that unrighteous people will not inherit God's 
kingdom? Stop deceiving yourselves. Neither the sexually immoral (pornoi), 
nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate males who play the sexual role of 
females (malakoi), nor males who take other males to bed (arsenokoitai), nor 
thieves, nor greedy people, not drunkards, not verbally abusive people, nor 
swindlers will inherit the kingdom of God. And these things some (of you) 
were. But you washed yourselves off (or: were washed off), and you were 
made holy, and you were made righteous in the name of the Lord Jesus 
Christ and in the Spirit of our God.” (translated by Gagnon 2001:260) 

 
Romans 1:26-27 (chap. ʹThe Guilt of Humankindʹ):  
 

“and they exchanged the glory of the immortal God for images resembling 
a moral human being or birds or four-footed animals or reptiles. Therefore 
God gave them up in the lusts of their hearts to impurity, to the degrading 
of their bodies among themselves, because they exchanged the truth about 
God for a lie and worshiped and served the creature rather than the Creator, 
who is blessed forever! Amen. For this reason God gave them up to 
degrading passions. [Even] their women exchanged natural intercourse for 
unnatural, and in the same way also the men, giving up natural intercourse 
with women, were consumed with passion for one another. Men committed 
shameless acts with men and received in their own persons the due penalty 
for their error.” 

 

1) Noah and Ham (Genesis 9:20-27) and 2) Sodom and Gomorrah (Gen 19:1-11) rape 
stories describe 1) offspring disobedience or an anti-parental youth revolt: sleeping 
drunk Noah’s excessive nakedness is noted by his son Ham who fails in his duty to 
discretely cover his father and, it is suggested, commits an incestuous 
impotentializing, overpowering, depositioning rape bringing great shame to Noah. As 
in the war rape as a pedagogical instrument of subjugation and denigration, Ham 
humiliates Noah to the status of inferior woman, or, the son feminizes his father. 
However, why a politically-motivated nonconsensual incestuous rape to reset family 
power structure should be considered a Biblical anti-homosexual justification is a 
question. Cultural misogyny, rather, be among the covert, tacit lessons taught here as 
well as the wrongness of children revolting against their parents. E.g. Steve Gagnon, 
the representative conservative author, authoritatively and tendentiously, following 
the traditional homophobic interpretation, and absolutely omitting the period gender 
asymmetry, makes the “homosexual” intercourse the “key component in 
characterizing the event as a ʹtype sceneʹ of unprecedented evil, vindicating God's 
subjugation of the descendants of Ham (the Canaanites) and the complete destruction 
of Sodom.” (Gagnon 2001:81) It was the Book of Ezekiel, generally dated about 590 
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BCE, which introduced Sodom as “a city heartless toward the needy … But not until 
the writings of Philo is [homoeroticism] unequivocally represented as intrinsic to 
Sodom’s lifestyle and its preeminent sin” (Crompton:39). (The creation of the Sodom 
myth see below.) 
 

2) Homophobic and xenophobic gang rape (accompanied by robbery) as a pedagogical 
instrument of superiority and subjugation (Segato 2014) against male strangers 
(intruders) to town. The main issue here, referring to Sodom’s generic wickedness for 
which it should be destroyed by God, is humiliating sexual violence by the entire male 
population of the community and dishonor paid to the angelic emissaries; it is a breach 
of the covenantal demand of hospitality to strangers. To protect his guests, Lot prefers 
to offer his virgin daughters to the raging mob. Though subordination and humiliation 
(and most likely death in this case) occur also in hetero-sex rape, they are not the same: 
according to the Biblical ethics, the rape of a man is an incommensurably greater 
offence to the superior male heterosexual honor than it is a hurt to the inferior female. 
(She should be used to it and prepared for the possibility anyway – the Bible is quite 
instructive in its teaching of the normalization of rape of women in many places.) 
However, based on this story and many other lessons in Biblical sexism and misogyny 
and in the objectification and privatization of women, heterosexuality is not 
condemned with such a zeal the way homosexuality is, a point overlooked by critics 
of homosexuality (Pizzuto 2008:165-166). Yet Genesis 19, the story of Sodom, became 
the Christian homophobic arch-weapon, against “one of the utmost anti-God crimes” 
while disregarding misogyny as the fundamental basis of homophobia and other 
hierarchies regulating human value economy (Segato 2014).19 
 
3) & 4) Third book of Torah or Law and of the Latin Vulgate Bible, Leviticus (“And He 
Called” in Latin) is a priestly manual (for rites for burnt offerings, priestly 
consecrations, etc.), compendium of laws proclaimed as divine decrees traditionally 
ascribed to Moses, though not written by him. Basically, there are three classes of 
committable “abominations”: dietary, sexual and pagan worship. Christians and many 
non-orthodox Jews regard these statutes as archaic and nonbinding in today’s world. 
Nevertheless, Chapter 18 condemns certain sexual acts: incestuous, adulterous, 
intergenerational, zoophilic (also in women) and male homoerotic. Chap. 20 specifies 
the penalties, mostly death, for breaking the rules given to lead to Holiness. The reason 
for the bans was to distinguish and separate, or filter out, the clean/chosen from the 
unclean/unchosen, the Jews from the other nations and tribes (such as the Canaanites 
who ruled Palestine before the Israelite conquest), versed in such “defilements and 
abominations which God abhorred” (Lev 20) and was then casting them out. The bans 
functioned as ethnical distinctive markers of purification and life-preservation. “In 
framing this enactment, the authors [and editors, MP] of Leviticus wrote two dozen 
words which sealed the fate of men who loved men in the Western world for more 
than fourteen centuries. … The same Levitical code that ordered the extermination of 
male homosexuals commanded men and women to love their neighbors as 
themselves. [Nevertheless], a man who engaged in same-sex relations was not a 

 
19 Even more violent pendant, Judges 19:15-28, display heterosexual mass rape to death of a concubine who was 
given to the raging mob in Gibeah in lieu of her master – stained anyway by the rapine of his female possession. 
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neighbor.” (Crompton:32-33) Who breached the heterosexist and classist purification 
Law (see the following paragraph), was a tribal death threat to be “vomited out” (Lev 
20). Judaism became the parent of a powerful world religion, Christianity; and though 
sex-denigrating and sex-abnegating Christianity discarded some Jewish rules, it 
retained many Old Testament laws about sexuality. In the twelfth century, Bologna 
reinstated Roman law including the Leviticus death penalty for male same-sex 
intercourse the Christianized Roman Empire had incorporated. “The Levitical statute 
thus became the model for laws decreeing capital punishment for homosexuality in 
Europe and in as much of the world as came under Europe’s sway, down to the end 
of the eighteenth century. Indeed, the moral authority of Leviticus has been 
determinative even in this day” (Crompton:33-34). 
 
The Levitical laws condemning man-to-male sexual relationships were demonstrated 
by a convincing philological analysis to refer to male–male anal intercourse, and not 
to homoerotic contact in general (Olyan 1994:179-206). They are interpreted as 
referring to non-procreative sexual acts due to which wasted and mixed (also with 
feces) semen (Scroggs 1983:13) could defile the purity of the land of Israel (Olyan 1994); 
to pederasty; to cultic prostitution related to ritual practices of other, polytheistic, 
tribes, those not set apart by Yahweh; and as challenging masculine domination. Yet it 
is said very clearly: “not as a woman would”. A crook to the story is that in the senior 
Leviticus versions, the penetrating (active) partner was not to be punished. His was 
included in the punishment later. According to the original version, no free adult 
Israelite male, the man-the citizen-the penetrator who the Torah/Law speaks to, 
should allow to be thus shamed as to be the one penetrated by another male, in the 
passive, recipient role – like a woman/dog (Walsh 2001:205-207) who the law speaks 
about as part of the man’s household/property as well as slaves and animals. “[S]tatus-
superior males penetrate [but] are not penetrated” (ibid.:203). The punishable sin of 
transgression of the patriarchal heterosexist sexual regime based on strict gender-role 
separation – “determined cleanly” since/by the Divine Creation according to the sexist 
interpretation of one of the two Creation stories – consists in the contamination 
(mixing) of the masculine value (fully pertaining to healthy free adult Israelite men) 
with the feminine sub-value (passivity, subordination) (Douglas 1966). As details 
Walsh (207-208): “The central issue in both laws [18 and 20] is not gender confusion in 
general, but precisely gender confusion wherein the free male citizen takes on the 
ʹfemale roleʹ” in a sexual act. Nothing more. The two Levitical measures have very 
narrow and very precise purview: in the original version, a free adult Israelite, non-
differing from his Greco-Roman peers, must not put himself in the penetrated role. 
“Apart from this situation, the Hebrew Bible is silent.” (Walsh:208) The legal and 
moral categorization of war rape, male slave in the penetrated role, sexual intercourse 
between two male slaves, sex with adolescents, non-penetrative male (or female) 
homoeroticism… are not envisaged in these laws that hierarchize humans and they 
ontological value. 
 
The penetrating partner is not deemed blameworthy till the late redactional expansion 
of Lev 20:13. The moral purity (or cleanliness) guidelines, revolving around free male 
citizen’s shame (and honor) as (phallocentric) foundational social values, were 
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designed to make Israel the exclusive God’s people, or men (Walsh:208), i.e., regarding 
their relations with God/Yahweh, distinguishable from, contrary to, and in opposition 
to the surrounding nations. By first punishing solely the “passive” participant in the 
same-sex penetrative intercourse, the more-original version of the patriarchal 
heterosexist Yahweh refused clearly, through the quills of His Word recorders and 
editors, to have his select tribesmen dirty of “penetrated effeminates of compromised 
masculinity”. The rationale behind the later editing, illegalizing and tabooing 
homoerotic acts completely, may be, additionally to the first law, stimulation of 
procreation by discouraging fertile men, under the threat of the severe punishment, 
from wasting their seed by engaging in non-procreative acts (see the next paragraph). 
To that responds Gagnon’s (56) sweeping anti-gay claim that the Levitical laws 
stigmatize and criminalize all same-sex intercourse, regardless of social statuses (and 
age and coerciveness), and, while not discontinuous with some trends elsewhere (such 
as Egypt, Canaan, later Greece and Rome), the level at which they punish goes far 
beyond any anti-same-sex regulations currently known were established in the ancient 
Near East (parentheses by MP). These regulations usually punished either of the two 
participants, but not both and mortally. 
 
Political, military and demographic security: The Jews were a small nomadic tribe 
seeking land to settle down while facing both minor enemies and mighty and hostile 
realms such as Egypt, Babylonia, Assyria and Persia. Thus “Jewish popular tradition 
put great emphasis on [procreative] marriage and large families” (Crompton:35) as 
quantitative increase was an important survival strategy. The Jews were in need of 
“unspoiled”, fighting-fit tribesmen: culturally one-minded and obedient to the same 
political ideology (monotheistic God as the unifying force), well-fed and healthy 
(dietary laws), and straight/unmixed and potent/fecund (sexual laws). “Wasteful” 
non-procreative relations and “effeminate men” could not secure 
potency/fruitfulness. Obedience to the will of almighty God who otherwise threatens 
with the most severe punishment, namely death and exclusion from His Kingdom, 
seems like a functional strategy of effecting the anti-effeminization public-health and 
tribe-preservative measure. 
 
Besides the entrenched heterosexism and human classism, also religious and tribal 
solidarity had its importance: “the Books of Kings associated [homoerotism] with 
aboriginal Canaanite religions, and men who engaged in it would have been suspect 
as apostates. In ancient Judea, apostasy was regarded as a capital offense, as in 
medieval Christianity and in some modern Islamic states” (Crompton:43). Scroggs 
(1983:72, 78-79 in Gnuse 2015:77) points out regarding the capital punishment “putting 
them to death” that the later Jewish tradition believed that it originally condemned 
pederasty (most likely according to the Greek model) because the first word “man” 
implies an adult, but the second word “male” most likely referred to the passive 
person being a younger person, a boy/youth, perhaps of a lower social status. Gnuse 
then moves on supporting the cultic interpretation of the prohibition, especially in Lev 
18:22. Various authors iterate that if it is (cultic) homoerotic practices betraying the 
tribe/faith, pederasty and “dirty wasteful sex” shaming free adult male citizens which 
the Levitical laws ban, then they may not be appropriate for application in the generic 
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condemnation of modern homosexuality as a sexual orientation of adult, rightful, 
equal people/citizens – i.e. application in a different reality which even somewhat 
counts with women. As to women, Nissinen (1998:43) claims that “Levitical laws do 
not address the question of female homoerotic behavior because such activity did not 
ultimately affect procreation, nor did it challenge male domination in any way.” For 
later periods, that is disputed by Brooten (see below). 
 
5) & 6) Two Second Testament vice lists (1 Cor 6:9; 1 Timothy 1:10):20 According to 
Gagnon (262), malakoi in 1 Cor 6:9, which literally means “the soft ones” (most likely 
cinaedi in Latin), should be understood as “the passive partners in [homoerotic] 
intercourse, the most egregious case of which [in a heterosexist high-intensity 
patriarchy looking to preserve itself] are those who also intentionally engage in a 
process of feminization to erase further their masculine appearance and manner,” i.e. 
not just paid male prostitutes. Here what Gagnon most likely refers to, as labeled 
presently, would be gays, perhaps bisexuals, transvestites, transgender people and 
experimenting heterosexuals. Translations of this rather problematic word vary across 
Bible versions: it is “effeminate” in e.g. American Standard Version; “male prostitutes” 
in e.g. NRSV and World English Bible. Other commentators translate malakoi as 
“sodomites”, which they interpret as male prostitution and pederasty. The second 
disputed word, Paul’s neologism-compound arsenokoitai, Gagnon (263-272) claims 
refers to same-sex intercourse, “man who has sex with males” or “man who takes 
males to bed”, and is strengthened by its pairing with malakoi; “arsenokoitai in 1 Tim 
1:10 makes a similar point since there it comes under the rubric of the Decalogue 
commandment against adultery“ (ibid.:275). To Gagnon (275), “it is self-evident [sic] 
that the combination of terms, malakoi and arsenokoitai, are correctly understood in our 
contemporary context when they are applied to every conceivable type of same-sex 
intercourse.” Though that is not certain, given all treated cultural, historical and 
terminological shifting, Gagnon’s authoritative voice, at some points pseudo-scientific 
and too loud in terms of “anti-gay/LGBTIQ+ lobby”, has been influencing especially, 
but not solely, US church and laity for over twenty years. Other translations of both 
these words unified together are e.g. “sexual perverts” in Revised Standard Version 
(RSV) and “homosexuals” in Revised Standard Version Catholic Edition.21 
 
Nonetheless, Gnuse (79) believes “it is theologically inappropriate to rely heavily on 
passages for an important moral debate that are … used for a rhetorical theological 
purpose and are listing single words for rhetorical effect” and for showing that each 
“sin is significant and requires repentance“ (ibid.) and forgiveness. Gnuse explains 
vice and virtue lists to have served as “rhetorical devices used by Second Testament 
authors to give moral advice to Christians by calling attention to the bad behavior of 
unbelievers, to the bad behavior Christians still might have, or to the virtues to which 
Christians should aspire (Elliott 2004:21-23; Lopez 2007:59-73).” (ibid.) They mix, 
sometimes rather indiscriminately, common human vices, such as greed, envy and 

 
20 The author of 1 Cor 6 is unknown; 1 Tim 1 has been traditionally identified as authored by Paul the Apostle 
since as early as 180 CE. Most modern scholars, however, consider the letter pseudepigraphical, perhaps written 
as late as the first half of the second century CE. 
21 A searchable online Bible in more than 200 versions and 70 languages available at www.biblegateway.com. 

http://www.biblegateway.com/
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gossip, with more serious issues and even crimes, such as drinking, covetousness, 
malice, murder, and slave trading. According to Nissinen (1998:125), to use these vice 
lists “as a basis for threatening people with eternal damnation leads to a kind of 
scriptural positivism, which may turn out to be a matter of cruel abuse of religious 
power.” Crucially, “Paul's words should not be used for generalizations that go 
beyond his experience and world. … The modern concept of ʹhomosexualityʹ should 
by no means be read into [his] text, nor can we assume that [his] words in 1 Cor 6:9 
ʹcondemn all homosexual relationsʹ in all times and places and ways … Regardless of 
the kind of sexuality meant in 1 Cor 6:9 and 1 Tim 1:10, in their current contexts they 
are examples of the exploitation of persons. … What Paul primarily opposes is the 
wrong that people do to others” (ibid.:118), and that is the hermeneutical horizon for 
the individual components of the vice lists. 
 
7) Romans was the most influential epistle of (Saint) Paul of Tarsus, it has been called 
the most important theological book ever written. “More, it is said, has been written 
on it than on any other piece of prose. In the early church, Origen, Pelagius, Ambrose, 
and Augustine all wrote commentaries on it. Not only did it remain central to Catholic 
teaching but Reformation theologians found its doctrine of salvation by faith especially 
to their liking. Melanchthon and Martin Bucer [German Protestant reformers] both 
published treatises on Romans; so did Luther, who thought it was the key to the 
scriptures. For homosexuals, this preeminence has been tragic, for it has enshrined an 
intemperate diatribe at the very heart, if not of Christianity, then at least of Christian 
theology.” (Crompton:115) 
 
Paul in his letter to Romans, as noticeable from the context, most likely refers to the 
“idolatrous” Egyptian Isis cult imported to Rome. He calls “unnatural” the worship-
related same-sex practices (of “the castrates”, or self-castrated men devoted to the 
goddess) because it is wasteful sexual behavior with non-procreative goals. (Gnuse:81-
84) Scholars have speculated on Paul's reasons for mentioning female same-sex 
intercourse first. “That Paul found female homosexuality more shocking than male 
homosexuality [though it was rarer] may be supported by the phrase ʹtheir femalesʹ in 
1:26 and would justify the rendering of te as ʹeven their femalesʹ.” (Gagnon:259) Jewett 
(1991 [1977]) speaks of a strikingly egalitarian note in Paul's treating same-sex 
intercourse among females as an issue in its own right, holding women to the same 
level of accountability as men. Brooten (1996) viewed that as a disruption of the male-
and-female order of creation. Female erotic relations were even more evil as “delicate 
women”, the keepers of good mores, are the last bastion to fall when morals decay: the 
corruption of females equals a total degradation to sin. 
 
In her account of early Christian female homoeroticism, Brooten (1996) claims that, as 
opposed to the ambiguity of male homoeroticism, “the ancient sources nearly 
uniformly condemn sexual love between women [as unnatural gender role 
transgression against the divine will because the couple experiencing pleasure 
consisted of no “passive woman” subordinated to the penetration of an active man 
“using her” – as expressed in the Greek word for “intercourse”, MP]. At the same time, 
they testify to a certain level of tolerance for such love, as in their reference to woman-
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woman marriage, since any kind of cohabitation requires at least minimal social and 
economic support.” (ibid.:359) “I have interpreted Paul's use of ʹunnaturalʹ in line with 
that of his culture. My examination of early Christian interpreters of Paul demonstrates 
that they too read ʹunnaturalʹ as denoting women's insubordination.” (ibid.:361) 
 
Christian Fathers and early Christian erotophobic and anti-homoerotic morality 
 

It is apparent from ancient texts that male homoeroticism was widespread, under 
certain conditions, in the Mediterranean, the Near and Middle East as well as among 
“barbaric” tribes in today’s Europe. There was no mention of its unnaturalness (due to 
its sterility, “role swap”, or lack of zoological correlates, see below), no god of the 
Greek polytheistic pantheon ordained to humans a procreative mandate such as, 
according to the mainstream Biblical exegesis, did Yahweh (see DH2). 
Denaturalization of homoeroticism (and, as a later follow-up, homosexuality) and 
“procreatization of sexuality” are the domain of the Jewish and especially Christian 
monotheisms and are imprinted and instrumentalized in the political struggle for 
ethnic-religious and geographical self-legitimization of the Jews and Judaism; in the 
cultural self-othering of the Jews in the opposition to surrounding gentile tribes and to 
Greco-Roman polytheism; and in the aspiration for recognition of early Christianity 
and in its gradual emancipation from Judaism which occurred also through the 
diabolization/satanization of homoeroticism. These early periods defined anti-same-
sex attitudes and laws which have been influencing homoeroticism-related politics 
and morality until today. Christian Fathers (the early Fathers of the Church, informal 
theologians of the Church) included Hebrew Torah (Pentateuch) in the Old Testament 
of their Bible, thus taking over the Jewish lethally condemning patriarchal approach 
to male homoeroticism discussed above. Though contemporary Israel is rather liberal 
regarding homosexuality and homosexuality, the Catholicized world continues under 
the spell of their evilness. To illustrate the onset of the Christianized anti-homoerotic 
stance, I provide key personalities and events which significantly contributed to its 
formation. 

 
In the Intertestamental (or Deuterocanonical) period, references to male 
homoeroticism by Jewish writers, including Paul, were hostile. “The so-called Wisdom 
of Solomon, written in Greek by an orthodox Jew about 100 BCE and included in the 
Apocrypha of the Roman Catholic Vulgate, ascribes a host of atrocities to Jewish 
apostates in Alexandria” (Crompton 2003:112) including “sins against nature”, 
namely, the “interchange of sex roles”. “Nowhere does Paul or any other Jewish writer 
of this period imply the least acceptance of same-sex relations [between free adult 
(men)?] under any circumstances.” (ibid.:114) The idea of two cohabiting men 
redeemed by mutual devotion would have been foreign to the cultural reality of Paul 
or any other Jew or early Christian. In this period, a fierce competition for clients 
among various religious and belief systems and subsystems in the wide religious 
market of the Eastern Mediterranean took place. The victory of the relatively ascetic 
and “sheepish” version of Judaism, so-called Christianity, new competitive religious 
item in the market, was an unlikely outcome. It had to make itself heard and prove 
itself. 
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The Father of the Fathers of the Christian Church seeking to reconcile Judaic Mosaic 
law with Greek philosophy in the Hellenic era is both Jesus’ and Paul’s contemporary, 
Jewish theologian Philo of Alexandria (app. 20 BCE–50 CE), “widely read by early 
Christian theologians” (Crompton:44). Philo fiercely defended the Levitical death 
penalty for the gentile same-sex intercourse as he saw its rejection as a key distinctive 
Jewish marker, along with circumcision and food laws (Countryman 2007:108-123). 
Philo related homoeroticism with sexual profligacy and pederasty at unholy parties, 
“where men spurred on by alcohol lose control of their passions“ (Loader 2014) and 
were imbruted with gluttony, drunkenness and male slave prostitution. He criticized 
the effeminacy and loss of virility of the beautified passive partners – men and boys 
exploited by their opulent hosts engaging also in adultery, weaklings and “the very 
antithesis of what Roman culture hailed as the male ideal. Philo embraced the typical 
Roman disdain for what was called the Greek disease, especially its pederastic form 
[or “mentorship and protection”]22 ... Same-sex exploitation of young male citizens 
was stuprum [defilement], forbidden by Roman law.” (ibid.) Contrary to the Greco-
Roman protocol of the normative (hyper)masculinity ridiculing the penetrated partner 
and in accordance with the edited Jewish Leviticus, according to Philo “both the 
shameful passive partner, reduced to the level of [the inferior] woman, and the active 
male, subverting the order of nature, divine order, was to be condemned” (ibid.). 
Furthermore, and though disproved by the growth of the very Greco-Roman 
populations, Philo, like Plato, believed that homoeroticism threatened the survival of 
the species as they thought semen in a limited supply. If such men wasted the semen 
at their disposal, growing impotent, or sterile (like eunuchs), instead of planting it “in 
the fertile field of women’s wombs, cities could be devastated through falling 
population“ (ibid.), a worry shared by many even with the world population of eight 
billion. Crompton (112) claims Philo preached the extermination of those who 
practiced homoeroticism in The Special Laws. Although references by Jewish writers of 
the Intertestamental period were hostile, this type of explicit homoerotic imagery and 
homophobic polemic is missing in references to Sodom in the Pseudepigrapha and 
other scriptural texts including those of the Hebrew Bible (Carden 2004:63). In the next 
section, I introduce Philo as the pioneer in the contriving of the anti-homoerotic 
version of the Sodom story. 
 
Clement of Alexandria (app. 150–215), a convert to Christianity, theologian and 
philosopher who headed the Catechetical School of Alexandria, formulated the 
ʹAlexandrian ruleʹ of the correct gender (e.g. he considered shaving an unnatural act 
in the human male) and sexual conduct which held that “pleasure sought for its own 
sake, even within the marriage bonds, is a sin and contrary both to law and to reason” 
(Crompton:117), the triumph of Plato’s anti-hedonism. He argued that both 
promiscuity and sexual abstinence were unnatural, and that the main goal of human 
sexuality was procreation. (Kochuthara 2007:145) Homoeroticism, prostitution, 
concubinage, adultery and coitus with pregnant women should all be avoided as they 
do not act towards the generation of legitimate offspring (Ferguson 1974:87), they were 
sheer indulgements to “outrage nature” (Crompton:117). 

 
22 See L. Crompton, Homosexuality and Civilization, Cambridge 2003, p. 79., Dover, Greek Homosexuality, Cambridge 
1989, D. M. Halperin, One hundred years of homosexuality: and other essays on Greek love, New York, London 1990. 
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John Boswell (1980) characterized the last, Common Era centuries of the Roman 
Empire in terms of economic, military, cultural and governmental decay, 
strengthening dictatorships, religious eclecticism, and growingly prohibitive sexual 
ethics. The Emperors taxed prostitution, deported persons involved in homoerotic 
behavior active in public life, increased the penalties for homoeroticism throughout 
the Empire and may have been close to its illegalization. Philip the Arab (244-249), said 
to have been sympathetic to Christians, banned male prostitution. Council of Elvira 
(305-6) of the Western European Church, barred “pederasts” the right to Communion. 
 
In 313, (Western) Roman Emperor Constantine promulgated the Edict of Milan, 
declaring toleration for Christianity, ending all persecution, a dramatic turnabout in 
the imperial policy undermining its polytheist religious tradition. “Though fewer than 
one third of the citizens of the empire were as yet converts … Christianity enjoyed 
imperial favor.” (Crompton:129) In 330, Constantine split the empire into the western 
and eastern parts which declined and flourished, respectively. In 380, Emperor 
Theodosius I, by the Edict of Thessalonica, made Nicene Christianity23 the Empire’s 
state religion. “The consequence was a drastic shift in the moral climate. … From now 
on, Christianity would assert its [ascetic and anti-homoerotic politics] through 
imperial laws and in time reshape popular morality. Male love, which had been 
memorialized, celebrated, and occasionally decried, was now redefined as something 
diabolical, forbidden, and unmentionable – ʹthe love that dare not tell speak its nameʹ 
… [T]he severe laws would originate in urban centers like Milan and Constantinople, 
the latter Europe’s largest city, where the first savage persecutions took place.” 
(ibid.:129-130) According to Crompton, though Christianity preached brotherly love 
and compassion, it embraced “the fanatical prejudice of early Judaism [or sexuality-
based self-distinguishing defense mechanism of ethnic particularization]. Despite 
Paul, the spirit of the Gospels does not move in this direction.” (ibid.:130) However, 
Nonnus Dionysiaca (390-405) is the last known piece of Western literature for nearly a 
thousand years to celebrate homoerotic passion. 
 
As of 390, Theodosius enforced the execution of passive males. The Code of Justinian, 
a Byzantine Emperor, in effect 534-1453, penalized both partners. In 529, the Christian 
emperor Justinian I (527–565) made homosexuals a scapegoat for problems such as 
famines, earthquakes, and pestilences. It was “the first incontestable evidence for the 
use of lethal punishments in the newly Christianized Greek world” (Crompton:143) 
by castration and severe torture as a public spectacle. Justinian’s laws enabled and 
institutionalized easy false accusations, corruption, money extortion, robbery, and 
inquisition which, since the thirteenth century, applied alike working methods. Key 
part in the historical unfoldment played the Sodom story. 
 

 
23 This form of Christianity was based on the Nicene Creed formulated at the First Council of Nicaea in 325 CE 
and amended at the First Council of Constantinople in 381 CE. 
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Christian sodomy fraud 
 
“The fear of [male homoerotism] was immensely increased in the early Christian 
period by a new development in Biblical exegesis: a reinterpretation of the Sodom 
story.” (Crompton:136) Its prominence is confirmed by Westermann (1987:142) 
pointing out that no other incident from Genesis is cited as often in Christian Scriptures 
with references abounding also in the Hebrew Bible, the deuterocanonical books and 
the Pseudepigrapha. Sodom’s evil and sin are understood rather broadly in the Bible 
as “rampant injustice” or more specifically as “inhospitality” (Carden:43-60). 
However, contrary to its original meaning, perhaps the first to directly relate the sin to 
homoeroticism was Philo (XXVII:135-141), whom Carden (61) considers the inventor 
of the homophobic reading of Genesis 19, and later on, according to some, Flavius 
Josephus (37-100?),24 commissioned by Roman authorities to write the history of the 
Jews (XI:3). In their rhetorical fervor, they invented a toxic Christian theological 
Biblical myth (or a meta-myth) which, co-developed by subsequent authors, has 
served as a historical warning, a paradigmatic, archetypal story of divine wrath against 
humans due to homoeroticism. It has aided in bringing about two millennia of 
prejudice, suffering, persecution, torture, and death to and fear of men thus called 
“sodomites”. Philo devised the “law of nature” concept claiming that Israel, or the men 
of Sodom, had violated its/their covenant with the deity, the Law, by intermarrying 
with gentiles and adopting their male homoeroticism as a rebellion against nature that 
deranges the mind and corrupts the body.25  
 
Then, as little by little they accustomed those who were by nature to submit to play 
the part of women, they saddled them with the formidable curse of a female disease 
[sensual chaos, carnal lusts and passions]. For not only did they emasculate their 
bodies [renounce their masculinity-authority and fertility] by luxury and 
voluptuousness but they worked a further degeneration in their souls and, as far as in 
them lay, were corrupting the whole of mankind. (Abraham (135-36) in Carden (62)) 
 
Rev. Bailey, as many other revisionist theologians after him, “provides a detailed 
evaluation of the [homoerotic] interpretation of Sodom’s sin in the non-canonical 
scriptures (Bailey 1955:11-25). The apocryphal sources in Wisdom 10:8 and Sirach 16:8 
describe Sodom as guilty of folly, insolence [or arrogance born of wealth (Ezekiel 
16:49)] and inhospitality [especially in its classist and xenophobic mistreatment of the 
poor and strangers]. When Jesus refers to Sodom’s sin no connection with sexuality is 
suggested, let alone any connection of [homoeroticism]” (Ellens 2009 [1998]:19). “There 
is not the least reason to believe, as a matter either of historical fact or of revealed truth, 
that the city of Sodom and its neighbors were destroyed because of their [homoerotic] 
practices. This theory of their fate seems undoubtedly to have originated in a 
Palestinian Jewish reinterpretation of Genesis 19, and its exponents, and by contempt 

 
24 Contrary to e.g. L. Crompton, Homosexuality and Civilization, Cambridge 2003, Carden a history of a Christian 
biblical myth, London 2004, p. 57-76, disagrees with the reading of Josephus as associated with homoeroticism. 
25 “The country of the Sodomites was a district of the land of Canaan, which the Syrians afterwards called Palestine, 
a country full of innumerable iniquities, and especially of gluttony and debauchery, and all the great and numerous 
pleasures of other kinds which have been built up by men as a fortress, on which account it had been already 
condemned by the Judge of the whole world.” (Philo XXVI:133) 
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for the basest features of Greek sexual immorality” (Bailey 1955:27). Therefore, “the 
Sodom story cannot be used to condemn homosexuality per se” (Rogers 2011:29). 
Nonetheless, in the act of Sodom’s destruction and genocide by a loving deity, “Philo 
has provided a theological grounding for homophobia and a warrant for 
genocide“ (Carden:63). 
 

Decisive in the Sodom case were the voices of the two most influential Fathers of the 
Latin and Greek churches respectively, (St) Augustine (354–430), bishop of Hippo in 
North Africa, and (St) John Chrysostom (c. 347–407), who was to become the patriarch 
of the Eastern Church at Constantinople. “In The City of God [16:30, p. 743] Augustine 
follows Philo in making Sodom a place ʹwhere sexual intercourse between males had 
become so commonplace that it received the license usually extended by the law to 
other practices.ʹ Augustine’s crucial role in determining Western Christian attitudes 
toward sexuality has been widely recognized. Of the Latin Fathers, Augustine speaks 
most directly and fully about sexuality, first in a personal way in the Confessions and 
then philosophically in The City of God.” (Crompton:137) To Augustine (Confessions 
3.8(15):46), homoerotic acts should “be liable to the condemnation by divine law”, an 
early statement of the medieval notion of homosexuality as a direct affront to God the 
creator, a kind of lèse majesty against divinity (Crompton:139). 
 

John Chrysostom (“Goldenmouth”), one of three ordained individuals in Antioch 
legally recognized as able to preach Christianity, was a hermit and extremely 
influential preacher-orator who aimed to rouse and terrify, seminal in spreading anti-
Judaizing, anti-Jewish (supersessionism) and anti-“sodomist” sentiments, 
instrumental in shaping Christian thought that same-sex desire represented “a 
fundamental spiritual disorder that gives rise to all manner of personal and societal 
evil“ (Carden:128), especially in relation to the Sodom story. He made homoeroticism 
Sodom’s paramount transgression, spanning and summing up “a long age of ever-
growing moral outrage, fear and loathing of [homoeroticism]” (Allen 2006:187). In his 
fourth homily on Romans 1:26-27, John thematized (all following quotes are from 
Homilies:35-41) the “Satanical“, “diabolical“, “impious“, “monstrous disease, a “vile 
affection“ of sinful homoeroticism as a an “evil” born “of luxury, of not knowing God”, 
“mad lust after males“ “so much worse than fornication as cannot even be expressed”, 
of no pleasure as “genuine pleasure is that which is according to nature”, but this is 
“an insult [against] nature itself“ which gets “mutilated”, an “opposition to the law of 
God“ when man losing his manhood becomes a woman, “treated in the same way as 
women that play the whore”, a dog, becoming an animal, or “even worse as nature 
acknowledges her limits”, but it is even more disgraceful and shameful in case of 
women (considered morally superior to men). In the invocation of Sodom, “Consider 
how great is that sin, to have forced hell to appear even before its time!” “[W]hat is 
there more detestable than a man who has pandered himself, or what more execrable?” 
“[U]nconscious of the plight they are in,” they are ”under a … grievous vengeance“. 
“[T]o be insulted by one's own kinsmen is more piteous than to be so by strangers: 
these I say are even worse than murderers: since to die even is better than to live under 
such insolence. For the murderer dissevers the soul from the body, but this man ruins 
the soul with the body. And name what sin you will, none will you mention equal to 
this lawlessness.” “[T]here surely is not a more grievous evil than this insolent 
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dealing.” It was no one less than the Devil who cut through the heterosexual desire “to 
destroy the race, not only by their not copulating lawfully, but also by their being 
stirred up to war, and in sedition against one another”. As a result, both men and 
women, traitors to their own sex, deserve “to be driven out and stoned, as having 
wronged either sex.” Allen (2006:187) describes the sermon as “the climax and 
consummation of homophobia in the late classical world“, Crompton (141-142) as “the 
fullest and most detailed ecclesiastical pronouncement on homosexuality in the first 
thousand years of church history. … One more step remained: to convert this 
theological terror into legal terrorism. This step was taken by Justinian [in 529].” 
 
The sexualizing misinterpretation shifting Sodom from the city of inhospitality and 
xenophobia, as in Judaism and in works of various period philosophers and 
theologians (e.g. Tertullian, Origen, Basil), to that of the paradigmatic evil of 
homoeroticism was gradually consolidated as the foundational Christian homophobic 
myth. The very word/concept of sodomy (sodomia), sinning anti-nature by same-sex 
desire as the Sodomites did, was invented as a homophobic device after being gestated 
in the textual/cultural matrix of Latin Christianity of the first Christian millennium, 
by Benedictine monk (St) Peter Damian in his Book of Gomorrah (app. 1051), treatise 
about the vices of the clergy addressed to Pope Leo. Another classic text of Christian 
homophobia is considered Peter Cantor’s De Vitio Sodomitico (app. 1192), on sodomy 
in Sodom. They spoke of anti-God rebellion, sodomite conspiracy and league with 
devils and perverts corrupting and perverting everything holy – like Jews were they 
considered a race apart. (Cardens:193) 
 

Natural law and the persistence of the “unnatural sodomy” 
 

Around the thirteenth century, heresy and sodomy came to be closely associated in 
the popular mind as heresy of the spirit and heresy of the flesh (Crompton:190). In this 
time, Thomas Aquinas in Summa Theologica devised the most influential formulation 
of natural law theory as the key Catholic (fatherly) moral code of conduct in use even 
today. In 1879 Aquinas’ writings were recognized by Leo XIII as the official philosophy 
of the Catholic Church. According to (St) Thomas, the natural law is “nothing else than 
the rational creature’s participation in the eternal law” (I-II.91.2), or in the Creator’s 
will (actually practical reason), as the universal and immutable divine directive, or 
teleological norm, of all movement and action.26 It has implied one of Catholicism’s 
practice-detached and “romanticizing rationalizations” claiming that each human has 
a natural, intrinsic and ready-to-use ability to discern the good and evil. Integrating an 
Aristotelian approach with Old Testament theology, Aquinas developed “a 
philosophical point of view he thought had validity quite apart from Scripture. 
Accordingly, he classified ʹunnaturalʹ sex acts into four categories according to their 
seriousness. First is ʹsolitary sinʹ or masturbation; second, heterosexual intercourse in 
the ʹwrong vesselʹ (that is, anal or oral intercourse) or in the wrong position; third, 

 
26 As in the Catechism of the Catholic Church: Paragraph 1954: “Man participates in the wisdom and goodness of 
the Creator who gives him mastery over his acts and the ability to govern himself with a view to the true and the 
good. The natural law expresses the original moral sense which enables man to discern by reason the good and the 
evil, the truth and the lie.” Par. 1955: “The ʹdivine and naturalʹ law shows man the way to follow so as to practice 
the good and attain his end. The natural law states the first and essential precepts which govern the moral life.” 
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ʹsodomy,ʹ that is, relations with the wrong sex; and finally, most sinful of all, bestiality. 
Aquinas’ condemnation of homosexuality as unnatural rests on two principles of 
natural law, both as ancient as Plato’s Laws. The first was the theory that animals do 
not engage in same-sex behavior [thus, what nature has not taught animals, human 
should not do either; yet, this ʹzoological approachʹ has been refuted], and the second 
was the fact that it is non-procreative [not serving the teleological purpose of sex].” 
(Crompton:187) Regarding the good, Aquinas emphasized the centrality of certain 
human goods, common also to animals, including marriage (union), procreation and 
rearing of children. Contrary to Augustine’s negative treatment of sexuality, or 
pleasure, according to Aquinas sex “that was within the bounds of marriage and which 
helped to further what he saw as the distinctive goods of marriage, mainly love, 
companionship, and legitimate offspring, was permissible, and even good. … 
[However] in a significant move, [he] added a requirement that for any given sex act 
to be moral it must be of a generative kind. The only way that this can be achieved is 
via vaginal intercourse.“ (Homosexuality in Stanford Encyclopedia of Philosophy 
2020) He thus immoralized non-vaginal heterosexual sexual acts within marriage and 
all same-sex acts. 
 
Medieval and early modern Europe, spreading through colonies, followed suit in its 
severe condemnation and criminalization of “the sinful vice of male sodomy” which 
equated to campaigns against Judaizers, heretics, converts and witches. “In the twelfth 
century, [Christianized] Roman law was resurrected at the University of Bologna 
becoming the foremost influence on Western European law, determining the status of 
Europe’s [“homoeroticists”] throughout the Middle Ages, the Renaissance, up to the 
eighteenth century” (Crompton:142). Sodomy “had been traditionally defined as mixti 
fori – a crime that could be punished by either the state or church.” (ibid.:299) Sodomy 
laws inflicted punishments ranging in terms of death by burning at the stake, 
execution, even stoning, to castration, exclusion from Communion, hair shearing, one 
hundred lashes, and banishment into exile, but the fierceness of its implementation 
was kingdom- or City-State-specific. As quoted French scholar Joseph Scaliger (1540–
1609), reputedly the most erudite man in Europe of his time, a common proverb 
referring to what appears as societal classes with most widespread homoeroticism: “In 
Spain the priests, in France the nobles, in Italy everyone.” (Schleiner 1994:41-75) 
“Priests who would have been quietly relegated to monasteries in France or Italy were 
far more likely to be publicly burned in homophobic Spain” (Crompton:321). Even a 
few (secret) homosexual weddings are known to have taken place. Since the end of the 
eighteenth century, abolishing death penalty for sodomy or its decriminalization 
started appearing in European legislations, e.g. in the Napoleonic Code. 
 
Two important realities surface: First, since the end of the Middle Ages, homoerotism-
oriented spaces and meeting spots concentrating people with “homoerotic interests”, 
called “gay subcultures” by some authors (e.g. Crompton), have gradually existed in 
major cities such as Lisbon, Venice, Florence, Paris, London, even Valencia and Seville 
proving that in spite of facing life-threatening trouble, those men followed their 
homoerotic desires, be it, viewed by our contemporary optics, gay, bisexual, 
transgender people and transvestites, heterosexual experimenters, or else. Second, 
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unrecognizing, banishing and tabooing of homoeroticism/homosexuality by the 
Church has always entailed dangerous double standards, especially between the lay 
people, whose only legal choice has been obligatory and unambiguous 
heterosexuality, and the clerics, many of whom have written passionate poems 
celebrating romantic friendships with men (monks) and women, practiced same-sex 
intercourse sheltered in their monasteries, raped underage boys, and lived in 
heterosexual relationships, absolute celibacy of the Catholic clergy remaining but an 
unreachable Christ-like ideal. 
 
The invention of homosexuality (and heterosexuality) 
 

The word “homosexuality” was first publicly used in 1869 by journalist, memoirist 
and human rights campaigner Karl-Maria Kertbeny who anonymously published a 
pamphlet, addressed to the Royal Prussian Minister of Justice, discussing the reform 
of the existing strict Prussian sodomy law violating the rights of men. He searched for 
a morally neutral name to call people of same-sex sexual preference, as “bugger”, 
“molly” and “sodomite” were loaded with condemnation and shame related to the 
“abominable sin“ while “pederast” denoted a totally different reality than sexual and 
romantic attraction and behavior between consenting adults. He first publicly used the 
word “heterosexual” in 1880 in a defense of homosexuality. (Takács 2004) 
“Homosexuality” was then reintroduced in German psychiatrist Richard von Krafft-
Ebing’s catalogue of sexual disorders Psychopathia Sexualis (1886). The two concepts, 
originally rather medical or clinical, have since existed as dipolar classificatory 
typifications of sexuality expressions, later on with various degrees of bisexuality 
recognized in between, such as in Kinsey’s Heterosexual-Homosexual Rating Scale (or 
continuum). 
 
Foucault distinguishes the quintessentially modern concept of “the homosexual” from 
earlier ways of conceptualizing and labeling men who “engaged willfully in evil 
deviated homoerotic abominations”: “As defined by the ancient civil or canonical 
codes, sodomy was a category of forbidden acts; their perpetrator was nothing more 
than the juridical subject of them. The nineteenth-century homosexual became a 
personage, … a case history, … a type of life, … a morphology, with an indiscreet 
anatomy and possibly a mysterious physiology. Nothing that went into his total 
composition was unaffected by his sexuality. … The sodomite had been [the tacit 
heteronormativity in the background, MP] a temporary aberration; the homosexual 
was now a species.ʹ“ (Foucault 1978:43) It is clear that the sodomite was also viewed 
as a morally decayed person, a lost soul seduced by the devil, fearful, dangerous and 
repudiated due to his attracting of God’s wrath. Contrary to him, modern 
homosexuals most likely did not choose their sexual ordeal – they were born 
psychologically diseased. Although American Psychiatric Association (APA) 
depathologized and unmedicalized homosexuality in 1973, following Australia and 
New Zealand, the Catholic Church and many people with(in) Her continue 
considering this variation of sexuality, found in many animal species, a pathology to 
be treated and exorcised – be it self-inflicted or innate. 
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“Heterosexuality [naturalized and normalized through historical processes] reaffirms 
itself by remaining silent about itself.” (Ghaziani 2010) Nonetheless, the modern 
invention of both sexualities led to the recognition that heterosexuality is not the only, 
natural, normal, unquestionable, essential, unchanging, universal, i.e. ahistorical, 
reality, for whose singular, heteronormative, heterosexist and androcentric version the 
patriarchal Catholic Church has claimed metaphysical eternity.27 “[T]he concept of 
heterosexuality is only one particular historical way of perceiving, categorizing, and 
imagining the social relations of the sexes” (Katz 1990:231), and it needs to be treated 
critically and specifically. Two and more thousand years ago, peoples at the 
Mediterranean “named, perceived, and socially organized the bodies, lusts, and 
intercourse of sexes” (ibid.) in ways and arrangements different from those in the 21st 
century. Human body and the experience of it in Western middle classes is now, 
compared to the biblical times, integrated differently in the sociocultural structures of 
production, procreation, engendering and sexuality. Human body was the primary 
instrument of work and (the work of) procreation in terms of certain work ethic/logic 
of its use to a greater extent than it is in the consumer economy and its pleasure ethic. 
Here the human body “became more commonly to be perceived [and experienced] as 
a means of consumption and pleasure” (ibid.:233), a project/value for itself with 
eroticized consciousness, behavior, emotion, and identity. The Christian value of the 
body consists in its “natural”, unchanged preservation as the God’s created perfect gift 
exactly as it shows – also for the sake of its redemption. “LGBTIQ+ body politics” 
imply an “obnoxious” body self-management, rather contradictory to the Catholic 
relatively ascetic and dispassionate biopolitics. (Psalms 100) 
 
In terms of homoeroticism and homosexuality research, scholarly inquiry into human 
sexual behavior worldwide, from the earliest times to the present, has made one thing 
clear: apart from the modern social formation conventionally called “Western culture,” 
very few cultures have issued a blanket condemnation of sexual practices between 
males as being in and of themselves objectionable. [see above El-Rouayheb] While 
there are always restrictions and qualifications – this kind of sexual behavior [i.e. 
homoerotic] is only acceptable in certain contexts – the same is true of all human sexual 
practices, among the most intensely scrutinized and policed of behaviors … [T]he 
sources left to us from ancient Rome make it abundantly clear that Roman traditions 
fell squarely in line with the worldwide trend: [homoerotic] behavior was not 
condemned per se, and a male citizen could admit to sexual experience with males in 
certain contexts and configurations without fear of ridicule or reprisal, without the 
threat even of a raised eyebrow. (Williams 2010:17) 
 
M. McIntosh’s 1968 pioneering study of “the homosexual role” distinguished between 
individual behaviors and social roles, arguing that the role of “the homosexual” does 
not occur in all human societies, and that it did not emerge in England until the late 
seventeenth century. J. Weeks (1977) argued in his landmark study of homosexual 
politics in Britain that while homosexual behavior, which I designate “homoerotic” or 
“same-sex”, is universal and has existed throughout history, homosexual identity 

 
27 Nevertheless, this recognition and in-depth understanding is still rather tacit and limited to a relatively small 
handful of people. 
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(how it is socially regarded, the meanings attached to it, how the very agents viewed 
themselves) is historically specific. Various scholars, e.g. Dover (1989 [1978]), 
Cantarella (1988), Halperin (1990), Langlands (2006), Williams (2010), have reiterated 
that the contemporary Western heterosexuality/homosexuality concept is neither 
universal nor transhistorical and therefore hardly applicable outside its cultural 
contexts. Quite to the contrary, it is viewed as rather singular and reflecting modern 
European and American middle-class attitudes. The exclusive and “compulsory 
heterosexuality” (Rich 1983) now appears to be a distinctively modern, Western, even 
bourgeois production (Halperin 1990:54). In their mutually co-constitutive process, the 
European Catholicized bourgeois cultivation of the sex politics towards overt 
heterosexuality/heterosexism as the only licit (legalized) performance of 
sexuality/gender produced its illicit (illegalized) homophobic forms (transgressions); 
and the Catholicized fear of the “impotentializing homosexuality”, or “homosexual 
panic” (Sedgwick 1985), coproduced forms of heterosexuality; thus demonstrating 
“homosexuality [as] an inextricable component of the structural codes [and social 
regimes] of the [Western] societies” (Adam 1986). Furthermore, “there has been a 
growing realization that the contemporary social organization of homosexuality into 
lesbian and gay worlds is a socially and historically unique development and that the 
traditional academic construction of ‘the homosexual’ has participated in this reifying 
process.” (Adam 1985 in Halperin 1990:54) 
 

Conclusion 
 

Male homoerotism was usually allowed under certain conditions in the ancient 
Mediterranean heterosexist patriarchies, the tricky role being always that of the 
intentionally accepted penetrated, “passive” man as his androcentric agency got 
challenged in the vulnerable sexual role “as a woman”. Therefore slaves, prostitutes, 
(non-adult) adolescents and effeminate males were placed with more ease in that 
“effeminate role” not to degrade the masculinity of a full-fledged man whose gender 
was expected to penetrate both females and males. In order to prevent the (dirtiness 
of) effeminacy in His chosen tribe’s men, to prevent the effeminate degradation of the 
Jewish fighting-fit masculinity, the heterosexist Yahweh inspired – or His Old 
Testament scribes, living in the period patriarchal climate and serving certain tribal 
political interests, created – a punitive, and later on even more punitive (yet 
surprisingly little stressed in the whole context of the Hebrew Bible), image of male-
male penetration in Leviticus in order to deter potential interested Jews tempted by 
the devil of effeminacy. The patriarchal misogynist fear of effeminacy is one of the 
Biblical devils. Therefore, mentioning female homoeroticism in the Old Testament 
made no sense and Paul only hinted at it in one of his letters as no man’s masculinity 
got hurt directly by female homoeroticism, although the heterosexist stereotype of the 
dominant masculinity did. The scarce representation of male homoerotic practices in 
the New Testament is due to the period Judeo-Christian heterosexist biopolitics, 
responding negatively to the Greco-Roman and those of various surrounding tribes. It 
is treated, in two vice lists as a rhetorical exemplum of people’s bad behavior to each 
other, as stemming from “gluttonous abusive acts of the slothful rich” corrupting real 
men in parties, from cultic practices of idolatry and through pederasty. Sexualized 
misinterpretations of the Sodom story, triggered by Philo in the Intertestamental 



Martina Přibyláková___The Devil the Homosexual I. 

- 104 - 
 

period, contributed to the perception of male homoeroticism as wholly male-
degrading, unnatural and attracting God’s wrath, therefore life-threatening. That got 
over-emphasized to the point of fanatic deadly persecutions far away from the 
principal Biblical message of love and respect, appearing to this day. The only 
legitimate forms of sexuality were “heterosexual”. 

 

Throughout the twentieth century, this historically “horrorized” concept of male 
homoeroticism (as the co-forming anti-thesis of the heteronormative correctness), 
uprooted from its original cultural context and misinterpreted as destructive to both 
masculinity and human civilization, got applied also to women and, consecutively, to 
LGBTIQ+ people. Homosexuality was medicalized as disorder and sickness, and 
unmedicalized. Yet it is misleading to base the concept of homosexuality on and derive 
its treatment from the (sick) intent to abuse and denigrate. Sexual relations of both 
homosexuals, heterosexuals and others are not always abusive, though they can be, 
yet that is not a matter of someone’s sexual orientation. Postmodern sexuality refers to 
an individual sexual-orientation variation as a stabilized, yet potentially fluid pattern 
of sexual attraction and preference. (Away) from the Christianized atomistic 
heteronormativity, different sexualities and sex/gender forms are experienced where 
sexual and gender role economies do not necessarily stem from the predetermined 
binary domination/subjugation scheme with firmly given roles and where effeminacy 
is neither a perspective to view things nor a devilish threat to be afraid of. 
 
There has been a homosexuality-related Biblical exegesis culture war: on the one hand, 
many scholars, LGBTIQ+ people, human rights representatives, some clergy and some 
laity contend, according to me rightly, that the message of Scripture on what has 
recently been called “homosexuality”, in terms of a person’s sexual orientation, is 
neither clear nor conclusive (Ellens:11). On the other hand, many conservative (anti-
LGBTIQ+) scholars, some clergy and laity, and the Catholic Church as such, are certain 
there is nothing to doubt, though the Pope’s recent endorsement of same-sex civil 
unions may point otherwise. “Moral sexual behavior is always considered essential; 
and homosexual behavior is consistently regarded as incompatible with membership 
in the redeemed community. In terms of the authoritative claim of Scripture on the 
church’s faith and practice, the two matters are not comparable.” (Gagnon:460) This 
group seems to gain their conviction from the concept of some objective transhistorical 
morality stemming from the authoritative Word of the Bible channeling the(ir) very 
God, yet most likely through versions edited in time by a line of (erring) copyists and 
even unknown authors. Presumed God’s inspiration makes this party members as if 
disregard both the interpretative sway given by the Bible’s androcentric heterosexist 
patriarchal substratum and that “the development of the biblical tradition itself 
evolved through a number of historical stages” (Ellens:11), each reflecting the 
perspectives of its own cultural-historical moment. “Each such moment bears the 
influence of significant extra-biblical forces and notions.” (ibid.) “The[ir] prejudice is 
articulated by the method,” says De Gruchy (1997:233 in Nortjé-Meyer 2005:175), 
“[t]heologians do not discuss the issue of homosexuality as a whole, but prefer to deal 
with it through the exegesis and analysis of the [seven anti-male-same-sex] references 
in the biblical texts.” These have been utilized as a homophobic/queerphobic “sacred 
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weapon”28 of Catholic “theological politics” to condemn homosexuality and gradually 
LGBTIQ+ people, although one should “love the sinner but hate the sin” (Augustine: 
Letter 211). (How does that work in practice anyway?) Besides the fact that the Catholic 
Church self-proclaims as the ultimate judge to authorize what “nature/sin” and 
“natural/sinful” conduct is (not), the Catholics are called by their Catechism, Par. 2358, 
to accept homosexuals “with respect, compassion, and sensitivity” and avoid “unjust 
discrimination”. Yet “just discrimination” seems quite licit. 
 
The gist of the dispute over “homosexuality” in the Bible (most likely there is none) is 
a worried heterosexist exegetical bias and its clashing application to contemporary 
cultures and lifestyles. With respect to appropriately contextualized interpretations, it 
is misleading to qualify the Biblical same-sex references as “homosexual”. Conceptual 
unrecognition of the transhistorical cross-cultural mismatch(es) between the biblical 
concept of male homoeroticism and the modern concept of homosexuality in many 
scholarly texts is my critique of misled approaches to the topic, however well-
intentioned. Further, Catholicism has never really disputed the Bible’s entrenched 
misogynist bias, thus continuing to condone its human double standards in relation to 
non-(white)men, be it women or the Jewish, slaves or gays. In terms of the biblical logic 
of sexual biopower, male-female relations are about androcentric domination, male-
male relations are about masculine degradation. Yet the submission of women in 
patriarchal relations, the devilish mistreat towards them, the absence of their or any 
non-man’s consent, have never been granted full recognition. Yet the (Yahwehic) 
misogynist concern about non-effeminized public health seems like the looming 
cardinal devil, untreated historically, creeping through patriarchal institutions and 
values, forming spaces for ever-more forms of devaluation and dehumanization. 
 
What is diabolic about homosexuality in the Catholicized context? It is the misconception 
of contemporary homosexuality being equated to the ancient phallocentric 
homoeroticism. Evil is keeping with the theology endorsing the homophobic 
misinterpretation of the Sodom story to compromise and victimize a group of people. Evil 
is holding on to the misogynist and queerphobic prejudice and dehumanization imposed 
on the bodies noncompliant with the patriarchal heterosexist sex/gender model. On the 
other hand, a Catholicized devil is the homophobic panic, the fear of “effeminization”, of 
the loss of patriarchal domination and power, of the heterosexist agency, of the 
(white-)male privilege. Thus, for the Catholic compulsory heteronormativity, “legitimate 
homosexuality” represents unwelcome transgression and a structural threat (see DH2).  

 
28 As a 21-year-old seminary student who knew he was gay since the age of sixteen and “also knew he was both 
loved and accepted by God,” Reverend David wrote a letter in 1959, discovered in 2018 in the Yale Archives by 
Kathy Baldock and Ed Oxford, which found its way to the head of the RSV biblical translation team, Dean of Yale 
Divinity Dr. Luther Weigle. David was challenging the 1952 RSV’s first-ever introduction of the word 
“homosexual” in 1 Cor 6:9. After a brief letter exchange, Dr. Weigle admitted the RSV translation was an error and 
in the next, 1971 revision they used “sexual perverts”. David wrote: “I write… because of my deep concern for 
those who are wronged and slandered by the incorrect usage of this word. Since this is a Holy Book of Scripture 
sacred to the Christian, I am the more deeply concerned because well-meaning and sincere, but misinformed and 
misguided people may use this RSV translation of 1 Cor 6:9-10 as a sacred weapon, not in fact for the purification 
of the Church, but in fact for injustice against a defenceless minority group.”,  
URL:http://canyonwalkerconnections.com/forging-a-sacred-weapon-how-the-bible-became-anti-gay/ 
(26.03.2019. Accessed 28.07.2020) 

http://canyonwalkerconnections.com/forging-a-sacred-weapon-how-the-bible-became-anti-gay/
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Summary 
 

Misogynist fear of the evil of effeminacy of the Holy tribesmen seems like the key factor 
in the development of the Levitical laws, in The Third Book of Moses, punishing male 
same-sex anal intercourse. This androcentric fear together with Christianized 
erotophobia led to sexualized misinterpretation of the Sodom story which legitimized 
theological hate crimes and deadly persecutions remote from the principal Biblical 
message of brotherly love. In the (post)modern times, homophobic panic is preventing 
the Catholic Church from accepting LGBTIQ+ people as humans equal to the 
heterosexuals, the standard and normative humans, which makes it a current top 
divisive Church matter. By discussing the interpretation of the Biblical anti-
ʹhomosexualʹ passages, by outlining historical development of (male) homoeroticism 
in the Mediterranean and the inventions of sodomy and homosexuality-versus-
heterosexuality, this paper seeks to establish historical fundaments to answer the 
question: What is diabolic about homosexuality in the Catholicized cultural context? 
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Summary 
 
The devil as a fair friend. More often than not, the idea of the presence of the devil in our 
lives is associated with all kinds of suffering and pain. However, pain is only a bearer 
of the message from the other world. It is this message that can reveal to us the secrets 
of the depths of being as a human, which would otherwise probably remain hidden 
from us forever. It is the energy of immense love that slumbers at the bottom of our 
souls. And one can draw this energy from the depths of one's being, the process of 
integrating some of the inner contents of one's mind. The ambition of this article is just 
an attempt to provide opportunities to seek and find inspiration to explore ourselves 
and illustrate the way in which the theme of the devil works in our minds. 
 

*** 
Tento príspevok nemá ambíciu podať vyčerpávajúce definície súvisiace s témou. 

Ono to asi ani nie je možné…  
Takéto úsilie by totiž asi nevyčerpalo tému, ale ústretovosť čitateľa. Našou ambíciou 
je poskytnúť príležitosti pre hľadanie a nachádzanie inšpirácií ku skúmaniu seba  
a toho, ako v našej mysli táto téma funguje. Dalo by sa povedať, že tento príbeh o 
diablovi sa začal v dobe, keď som detsky úprimne veril rodičom, že ma priniesol 
bocian, a že darčeky pod stromček nosí Ježiško. Kto by im to neveril? Veď všetky cesty 
do pekla sú vydláždené samými dobrými úmyslami…  
Diabol vstúpil do môjho života jedného sobotného večera v uzimenom Decembri 
(Prosinec) s pastierskym zvončekom v rukách anjelika, ktorý pri vchodových dverách 
sprevádzal svätého Mikuláša. Fakt že som sa v zmätkoch pri hľadaní si miesta na 
"šezlone" nohou pichol o atramentové pero, ktoré tam akosi zanechal môj mladší brat 
Jano, bol v tej chvíli pre mňa tým najmenším problémom.  
Strach!  
To bol vtedy môj problém.  
Čo všetko som tam vtedy ja tomu dobrému Mikuláškovi len na-sľu-bo-val… 
Aj moja básnička "Anjeličku môj strážničku..." dopadla – na podiv – celkom uspokojilo. 
Čert si ponechal svoju hrudu uhlia pre plané deti a namiesto toho nám Mikuláš  
z čarovného sveta vykúzlil nádherný balíček so sladkosťami. Rohatý si nás pri svojom 
odchode nezobral zo sebou a v detskej dušičke ostal iba divný pocit z niečoho 
tajomného, veľmi tajemného… 
Spoločné úvahy s bratom nám následne priniesli zistenie, že hlas toho čerta sa nápadne 
podobal hlasu Evy Morháčky – našej o 2 roky staršej kamarátky, s ktorou sa hrávame 
vonku na schovávačky. Z pochopiteľných dôvodov sme nenašli odvahu, aby sme sa 
jej na to spýtali ... 

 
1 Ing. Ivan Bračok, Partizánska 383/51, Kalinovo 985 01, Slovensko, mobil: +421 902 675 341, VŠDS v Žiline, 
fakulta SET 1984-1988. 
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V ten večer čert od nás odišiel, no z môjho života – nie. Len som o tom dlho, veľmi 
dlho nevedel. Je tu so mnou aj teraz. Díva sa na to, čo robím, a poskytuje mi svoje 
neoceniteľné služby, ktorých hodnotu si uvedomujem až po ich odoznení v čase. 
Ihneď toho schopný nie som. 
  
Príbeh týchto služieb začnem vtipom o anjelikovi, ktorý chodil po zemi a zašpinil si 
pri tom svoje panensky čisté rúcho. Zistili to čerti, a tak ho za trest stiahli do pekla. Na 
nebíčku anjelik chýbal a teda sa obrátili dolu, so žiadosťou o vrátenie anjela. Veď kde 
inde? Lenže…čo raz peklo schváti – nikdy nenavráti! A tak sa nebešťania začali peklu 
vyhrážať súdom. Vtedy sa ich peklo spýtalo: "A právnikov chcete zohnať kde?" 
 
Mnoho ľudí sa pri stretnutí s predstavou diabla pozerá na túto postavu ako na samu 
podstatu zla. Predsa za každé zlo, ktoré sa nám deje, je „vždy“ niekto zodpovedný. 
Nie? Vždy treba niekoho nájsť, obviniť a potrestať. My potrebujeme nejakú "voodoo" 
bábiku, ktorá si musí svoj kalich horkosti (za naše nedostatky) vypiť až do samého 
dna. Každé zlo musí byť riadne potrestané… 
 
Od narodenia ruského spisovateľa Michaela Bulgakova uplynulo už takmer 130 
rokov. Jeho román Majster a Margaréta majstrovsky vykresľuje postavu diabla 
Wolanda, ktorý navštívil Moskvu za čias báťušku Stalina. Preklad diela z pera Aleny 
Morávkovej má v záhlaví takýto citát: "Som súčasťou tej sily, ktorá si večne praje zlo  
a večne iba dobro prináša."2 Čo to vlastne je – ten diabol? Čo môžeme o diablovi 
povedať? Svoju predstavu o ňom má asi každý človek a ja na tom nemienim meniť 
vôbec nič! Na tomto mieste si iba pomôžem výrokom Wolanda: "Aký zmysel by malo 
zasahovať do kompetencie iného rezortu?"3 
Naopak! 
Vyzývam čitateľa k tomu, aby si bránil ten svoj prístup k diablovi. Inšpirujúcim 
príkladom môže byť aj pán Petr Knotek – úspešný to psychológ, ktorý s umeleckým 
menom Pjér la Šéz v súčasnosti aktívne spolupracuje s hercom Jaroslav Duškom na 
predstaveniach divadla Kampa, s názvom Malá vizita. Okrem toho má takmer 
nekončiaci sa rad prednášok na internetovom kanáli YouTube. Teraz mám na mysli 
najmä jeho dve prednášky s názvy Duša sa pýta – Prečo? a Diabol sa pýta – Ako?4 Jeho 
prednášky možno ľahko nájsť na spomenutom kanále po zadaní nasledujúceho textu 
do vyhľadávača: „pjér duše ďábel“. Odporúčam tieto prednášky do pozornosti 
čitateľa. Určite tým nikto nič nepokazí… 
Vo svojich prednáškach sa Pjér jemu vlastným a zaujímavým spôsobom vyjadruje aj k 
téme diabla. Jeho prezentácie inšpiratívne ponúkajú hľadiská, z ktorých možno diabla 
vidieť ako mimoriadne dôležitú postavu. Robí tak aj vo svojej prednáške zo dňa 
18. 10. 2018 v pražskom divadle Dobeška, v úseku prednášky od 01:02:00 do 01:02:30 
Diabla popisuje ako jeden z archetypov, ktorý sa zúčastňuje nášho života ako férový 
hráč, hrajúci podľa pravidiel, ktorý rešpektuje hranice a je pravdovravný o svojich 
zámeroch.  

 
2 M. Bulgakov, Majster a Margaréta, Bratislava 2020. 
3 M. Bulgakov, Majster a Margaréta, Bratislava 2020. 
4 URL: https://www.youtube.com/watch?v=FUAzglS2kfs. 
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Nie je to zaujímavý kontrast v porovnaní so zjednodušeným pohľadom na diabla, ako 
na podstatu zla v našom svete? Podľa mňa bezpochyby áno! A teraz máme skvelú 
príležitosť lepšie sa pozrieť na to – Ako? 
 
Možno si všimnúť, že sa ideme na diabla pozerať jeho vlastnými očami! Ako asi teda 
diabol vidí sám seba? Predovšetkým sa vidí ako výborný učiteľ, ktorý nám dáva svoje 
lekcie v našej intimite. Vie o tom iba človek sám…Jednu takú lekciu Pjér demonštruje 
na tomto príklade. Jeho známy mal dlhoročný hlboký partnerský vzťah so svojou 
priateľkou. Vzťah však rokmi vybledol, stratil svoj náboj, vytratilo sa iskrenie medzi 
partnermi a k slovu prišla rutina. Čo pravdaže aj mužovi vadilo a tak stál pred 
otázkou: "Ako ďalej? Mám v tom vzťahu pokračovať, alebo nie? A ak áno, tak ako?"  
Vraví sa – a nie bez dôvodne – kam čert nemôže, pošle ženu… 
Muž sa problém snažil vyriešiť tak, že si našiel novú milenku, o ktorej sa jeho 
partnerka nesmela nič dozvedieť! V nijakom prípade! Bol to skutočne skvelý nápad, 
lenže to by ženy nemohli byť ženami, aby nám sem-tam neprišli na naše prehrešky. 
Samozrejme že partnerka mužovi prišla na jeho diabolské riešenie. 
Pjér tvrdí, že z praxe psychológa vie, že sokyne najprv bojujú proti sebe, ale potom sa 
spoja a mužovi zo života urobia peklo. A tak sa aj stalo. Pjér uvádza, že pri náhodnom 
stretnutí sa mu nešťastník posťažoval, že má zo života hotové peklo. Čo už? Riešenie 
problémov si každý musíme hľadať sám. Nie je totiž šťastným zámer akokoľvek dobre 
mienenými radami ľuďom vstupovať do ich životov, nakoľko nikto nepozná všetky 
okolnosti situácie lepšie ako človek sám. Po roku trápenia sa vraj ten nešťastník 
zosobášil s pôvodnou partnerkou a milenku opustil. To hrozné obdobie mu vraj 
umožnilo pochopiť, čo vo svojom živote potrebuje naozaj. 
Podľa Pjérových slov „... je práve toto moment, kedy môže diabol opustiť myseľ 
človeka.“ To, že dôverne pochopíme, porozumieme dôležitej situácii nášho života, 
práve to ukončí úlohu diabla v mysli človeka. 
Neznamená to ale, že tým diabol človeka opustí navždy! Myslieť si to by bola hlboká 
ilúzia! 
On môže do našich životov vstúpiť kedykoľvek znovu a on určite aj znovu príde. Na 
to sa naozaj dá spoľahnúť. Tam kde nepoznáme svoje hranice a kde nás naše 
pochybnosti významne ovplyvňujú, tam všade môžeme čakať na príchod diabla. A on 
príde, vždy veľmi rafinovane a ani trochu nám nezľaví zo svojich nárokov… 
Kto z nás má úplne jasno v tom, aký zmysel vlastne má môj život? O čom teda ten môj 
život je? Odpovede si môže a musí hľadať iba každý v sebe sám. To nikto za mňa 
urobiť nemôže! Proste nemôže… 
A ak sa o to aj pokúsi, je vylúčené, aby pri tom zohľadnil všetky dôležité okolnosti. 
 

Nejaké prostriedky na to duša človeku ponúka. Hlavne je ale dôležité, urobiť si 
jasno v otázke duše: „Prečo? Prečo má môj život pre mňa taký zmysel, aký má?“Až 
keď človek objaví odpoveď na túto otázku, až vtedy je vhodná doba na to, aby riešil 
otázku „Ako?“ 
Nie skôr!!!  
Podobné pokusy nie sú ničím iným, ako volaním do pekla. Ono prichádza do našich 
životov aj samo, nepotrebuje pozvánku. Samo najlepšie vie, kedy to potrebujeme. 
Skutočne nie je šťastným zámer, aby človek zo seba robil iniciatívneho blbca. 



Ivan Bračok___ Diabol ako férový kamarát 

- 113 - 
 

 
Aké prostriedky teda duša ponúka mysli na to, aby vyriešila prvú otázku: 

„Prečo?“ Sám Pjér tvrdí (01:11:25), že je možné prejsť k životu bez návodov ako žiť. 
Dôležitým je vzťah k svojmu inštinktu.  
 
Podľa holandského filozofa Spinozu je našim základným inštinktom snaha o zotrvanie 
vo svojom bytí. V prevažnej miere si ju neuvedomujeme, no ona sa prejavuje každým 
našim nadýchnutím, úderom srdca, v každom kroku a skutku. Je to moment spoločný 
všetkým rovinám nášho života. Inštinkt je v človeku veľmi podobný intuícií (01:11:35). 
Je to takmer to isté čo intuícia, iba sa v jej prípade pozeráme na inštinkt z inej strany. 
Tretím uhlom pohľadu, z ktorého sa môžeme pozerať na náš inštinkt, je srdce. 
(Rozumie sa tým duševná forma a nie "stroj", ktorý nám do tela pumpuje krv.) 
 
V momente, keď má človek prepojené, integrované tieto tri úrovne inštinktu mysle, 
vieme veľmi presne – čo a ako. Vôbec o tom nemusíme premýšľať, nemáme na to 
jediný dôvod!  
V prepojených rovinách inštinktu našej mysle človek nachádza jednoduché odpovede 
duše na to, čo a ako má urobiť. Problémom ostáva fakt, že k vzájomnej integrácii rovín 
inštinktu mysle u súčasného človeka dochádza len zriedka. Na odľahčenie sa dá 
povedať, že Vianoce bývajú v roku častejšie… 
Pjér viní z toho fakt, že moderný človek je tvor domestikovaný. Aj ja som taký... 
My sme totiž „vychovaní“ a vieme „čo sa patrí, a čo nie“. Sme slušní k svetu, ale sami 
k sebe sme veľmi často hrubými ignorantami. Nič ani len netušíme o skutočných 
potrebách našej mysle. Bez dlhého zdržiavania rovno prezradím, že to čo naozaj 
potrebujeme, je kontakt našej mysle s vlastnou dušou. My bytostne potrebujeme 
kontakt s prameňom, ktorým sme zakorenení v bytí.  
A máme odpoveď na otázku „Prečo?“ 
 
Ostáva nám už iba načrtnúť spôsob, ako môžeme realizovať svoju potrebu. Pritom to 
riešenie je už viac ako tristo rokov uvedené v prvých definíciách, na začiatku tretej 
kapitoly knihy Etika od autora Barucha Spinozu.5 Sú to tieto definície: 
 
„Adekvátna (úplná) je príčina, ktorej účinok môžeme jasne a zreteľne pochopiť z nej 
samej.“ „Neadekvátna (čiastočná) je príčina, ktorej účinok nemôžeme pochopiť iba z 
nej samej.“6 „Sme činní (čosi konáme) vtedy, keď sa v nás alebo mimo nás deje to, čoho 
sme adekvátna príčina. Trpíme vtedy, keď sa v nás alebo mimo nás deje to, čoho sme 
len čiastočnou príčinou.“7 
Nie je ich veľa. Sú to len štyri definície a predsa… akým zásadným spôsobom môžu 
ovplyvniť kvalitu (nielen) nášho života. 
 
Nikto nepochybuje o tom, že život človeka nie je čiernobiely. Práve naopak! Je zložitý. 
Aj známa postava z dejín klasickej literatúry, dobrý vojak Švejk to s humorom 
konštatuje týmito slovami: „Vašnosti pamatujou si, lidskej život je tak složitej, že život 

 
5 B. Spinoza, B., Etika, Praha 2007. 
6 B. Spinoza, B., Etika, 3. kapitola, definícia 1, Praha 2007. 
7 B. Spinoza, B., Etika, 3. kapitola, definícia 2, Praha 2007. 
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člověka je naproti tomu úplný hadr." Áno život ľudského jedinca je zložitý. Dokonca 
veľmi zložitý! 
Možno povedať, že sa pohybuje medzi „mantinelmi“ od adekvátnosti po úplnú 
neadekvátnosť. Garantuje nám to naša živočíšna minulosť a telesnosť s ňou spojená, 
a to až tak, že neadekvátnosť nášho myslenia a utrpenie s ňou spojené svojou 
gravitáciou takmer nekonečne prevyšujú možnosti ľudskej mysle – myslieť adekvátne, 
teda konať. 
 
Faktom však ostáva, že je v silách človeka myslieť adekvátne a teda konať. Cestu ako 
možno dôjsť k takému spôsobu života nám odkázal ten skvelý chlapík, ktorý si za 
svoju lásku k pravde "vykoledoval" vyobcovanie zo židovskej náboženskej obce  
v preplnenej Amsterdamskej synagóge 27. Júla 1656, formou najťažšej kliatby cherem 
slovami: 
 

„...nech je prekliaty vo dne, aj v noci. Prekliaty keď si líha a vstáva, keď 
vychádza a keď vchádza. Boh nech mu nikdy neodpustí a zapáli proti nemu 
svoj hnev a nenávisť.  Nech uvalí na neho všetky kliatby zapísané v knihe 
tohoto zákona. Nech zahladí jeho meno pod nebesami a oddelí ho ku zlému, 
od všetkých kmeňov Izraela, všetkými kliatbami oblohy, zapísanými v 
knihe zákona. A vy ktorí sa držíte pravého Boha, žite dnes všetci a 
prosperujte. Varujeme vás pred tým, aby ste sa s ním stretávali – ani slovom, 
ani písomne. Nepreukazujte mu svoju priazeň, ani s ním pod jednou 
strechou nebývajte, ani 4 lakte od neho ...“8 

 
Je to dostatočne diabolské? Veď to pre Barucha Spinozu vo veku 24 rokov znamenalo 
verejné vylúčenie zo spoločenstva, vyobcovanie spojené so stratou občianskych  
a náboženských práv. Ten kto bol takto poznačený, bol natrvalo vylúčený 
(exkomunikovaný) zo spoločenstva. Mohol byť zbavený majetku, alebo právnej 
ochrany, vypovedaný z miestneho spoločenstva, či z regiónu.  
 
Cirkevná kliatba predstavovala najvyšší cirkevný trest, ktorý mohol byť udelený 
bežným ľuďom, najčastejšie pri obvinení z herézy, a vzťahoval sa aj na knihy a spisy. 
Len pripomínam, že hovoríme o roku 1656 a vysloviť slovo Spinoza sa ešte veľmi dlho 
považovalo za prejav hrubej neslušnosti. 
Tá kliatba je platná dodnes… 
 

Aká je to tá cesta, ktorú pre človeka objavilo a zanechalo toto knieža filozofov… a s 
čím všetkým sa (na nej) môže stretnúť, vlastnú dušu hľadajúci človek, to už môže byť 
príležitosťou pre iné podujatie. Takých podujatí ale veľa nebýva, veď (povedané 
slovami Spinozu): „Všetko vznešené je rovnako ťažké, ako vzácne.“9 
  

 
8 M. Hemelík, Spinoza – Doba, život a myšlenky novověkého filosofa, Praha 2008, s.108. 
9 B. Spinoza, Etika, 5. kapitola, poznámka k tvrdení 42.  
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Zhrnutie 
 
S predstavou prítomnosti diabla v našich životoch je najčastejšie spájané všelijaké 
trápenie a bolesti. Bolesť sama je však len nositeľom posolstva z inosvetia. Práve to 
posolstvo dokáže človeku odhaľovať tajomstvá hĺbok vlastného bytia, ktoré by nám 
inak asi ostali nadobro ukryté. Je to energia nesmiernej lásky, ktorá drieme na dne 
našich duší. A túto energiu človek môže čerpať z hľbok svojho bytia, procesom 
integrácie niektorých vnútorných obsahov svojej mysle. Ambíciou príspevku je práve 
pokus poskytnúť príležitosti pre hľadanie a nachádzanie inšpirácií ku skúmaniu seba 
a toho, ako v našej mysli aj téma diabla funguje. 
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Návštěvníci 
Jan Civín1 
jancivin@email.cz 

 
 
Summary 
 
The Visitors. The Visitors got engraved in the memory of the audience thanks to the 
risqué scenes of Dagmar Patrasová and the Central Brain of Humanity, camcoder 
glasses, laser saws, microcameras and other futuristic inventions. The character of the 
zoo-linguist Káťa is really seductive and the props of Theodor Pištěk imaginative. But 
„Dáda“ (Dagmar Patrasová, translator’s note) has lost much of her sex appeal and the 
magic of technological wonders, now become commonplace, has vanished. Never-
theless, the series still does not belong in scrap metal. It shows that the purpose of the 
things we use every day will one day disappear under the passage of time, just as the 
meaning of the activities that we now take for granted. 
 

*** 
 

Hlavně nenápadně 
 

Ve 25. století bude lidstvo žít v dostatku, harmonii a poklidu. Tedy až do doby, než 
se ozve centrální superpočítač s tím, že se k Zemi blíží kometa, která ji pravděpodobně 
vychýlí z dráhy. A protože hrozí, že část planety bude neobyvatelná, Světová rada 
vyšle výpravu do roku 1984, aby přivezla ztracený sešit, do kterého si jedenáctiletý 
Adam Bernau zapsal jednoduchý princip přesunu kontinentů. O svůj sešit totiž 
budoucí laureát Nobelovy ceny přišel během požáru rodného domu a rovnici bohužel 
zapomněl, neboť prý už nikdy neměl tak jasné, ničím nezatížené uvažování jako 
v dětství. 

 
Expedice Adam 84 má být rychlá a nenápadná. Její znalosti o reálném životě na konci 
20. století jsou však stejně nepřesné jako výpočty Centrálního mozku lidstva. Se stro-
jem času tak Návštěvníci přistanou na okraji propasti. Hasičské uniformy, v nichž mají 
nepozorovaně vniknout do hořícího domu Bernauových, pocházejí z dob Rakouska-
Uherska. Bankovky, se kterými se snaží platit, jsou zase prvorepublikové. Shodí místní 
elektrickou síť, vysuší rybník a použité oblečení neperou, ale vyhazují. Na maloměstě 
proto způsobí rozruch srovnatelný s příletem mimozemšťanů. K nim ostatně nemají 
daleko, byť nespadli z Marsu, ale z roku 2484. 
 
Zachránit Adamův sešit se Návštěvníkům nepodaří, zato zjistí, že pozdější matema-
tický génius byl obyčejný rošťák, že Velký učitel, o kterém píše ve svých memoárech, 
byl ve skutečnosti emeritní údržbář Alois Drchlík, a že chyby a zlozvyky, které lidstvo 
v budoucnu odstraní, byly vlastně docela fajn. Zpátky do 25. století se jim proto moc 
nechce. Nakonec se vrátí se značným zpožděním a místo rovnice na přesun kontinentů 

 
1 Mgr. Jan Civín, poslední akademická příslušnost: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně 
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přivezou dědu Drchlíka. A dobře udělají. Starý údržbář totiž srovná hlavní počítač, 
který nově vypočítá, že se přepočítal, a že tudíž žádná srážka s kometou nehrozí. 

 
Ochlupení zmizí 
 

Návštěvníci byli natočeni v letech 1981–1983 v koprodukci s Německou spolkovou 
republikou jako ambiciózní projekt, do kterého bylo zapojeno několik stovek herců, 
kameramanů, výtvarníků, techniků, komparzistů a dalších. Natáčelo se různě po 
Evropě, včetně Rujány a delfinária v holandském v Hardewijku. Výsledný seriál je 
dlouhý 7,5 hodiny a jeho filmový pás má 12,5 kilometru. Návštěvníci přitom nejsou 
jen dílem autorského dua Hofman – Polák. Výraznou stopu na nich rovněž zanechaly 
kostýmy a dekorace Theodora Pištěka, animace Jana Švankmajera, hudba Karla 
Svobody a hvězdná herecká sestava své doby. 
 
Vznikl tak jeden z mála československých vědecko-fantastických televizních seriálů, 
soudě alespoň podle frekvence typických žánrových témat a klišé. Nejde pouze o stroj 
času maskovaný jako Lada Niva 2121, část děje zasazenou do budoucnosti, futuristické 
vynálezy a různé novotvary (amarouny, trikátor či humidace), ale rovněž o před-
pověď budoucího vývoje. Lidé jednak podle Hofmana a Poláka přijdou o veškeré 
ochlupení, avšak po vlasech se jim bude stýskat, a jednak budou žít v uvědomělé, 
rovnostářské společnosti, což nebylo jen úlitbou komunistickému režimu, ale spíš 
výrazem klasického sci-fi optimismu. 
 
Z běžné vědecko-fantastické produkce Návštěvníci vybočují jednak svým hodně 
specifickým humorem a jednak zajímavým pohledem na současnost. Snaží se totiž 
ukázat, že účel věcí, které každodenně používáme, jednou zmizí pod nánosem času, 
podobně jako smysl činností, které dnes považujeme za samozřejmé. Stany rekreantů 
tak Návštěvníci pokládají za obydlí vesnické chudiny, hračky za kultovní předměty  
a pouťové kolotoče za sbírky umění. Použité oblečení neperou, jelikož to považují za 
nehygienické. A jsou přesvědčeni, že pečené husy se ve 20. století jedly pouze proto, 
že neexistovala kvalitní syntetická strava. 

 
Kultovní předmět 
 

Svoje muzea mají Albert Einstein, Wolfgang Amadeus Mozart, Nikola Tesla, Jára 
Cimrman a další velikáni. Je tedy logické, že ho bude mít i Adam Bernau. Nacházet se 
bude v jeho rodném domku, který bude opatrně rozebrán a opět postaven pod 
ochranným krytem ve skanzenu Akademie věd. K vidění tam budou nejen géniovy 
rodinné fotografie a audiovizuální záznam z roku 2034, kdy převezme Nobelovu cenu, 
ale také věci z jeho pozůstalosti včetně školní brašny, hraček, houslí, jízdního kola, 
oblečení, nábytku a nádobí. Chybět tam ovšem nebude ani mechanický model psa, 
který ho provázel dětstvím. 
 
Seriálové muzeum Adama Bernaua je vlastně muzeem modernity, neboť vystavuje 
věci, jež se na konci 20. století běžně používaly. Samozřejmě u nich nechybějí popisky, 
které jsou však nepřesné a zavádějící. Stejným způsobem ostatně popisujeme exponáty 
pocházející z antiky a středověku, jejichž skutečný účel dávno zavál čas. „Neznámý 
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kultovní předmět“ obvykle není výrazem našeho poznání, ale spíš nevědomosti. Pro 
příklady nemusíme chodit daleko. Telegram a dálnopis představují pro dnešní 
adolescenty stejně nepochopitelný, zbytečně složitý způsob komunikace jako kouřové 
signály, tamtamy nebo holubí pošta.  
 
Podobně nesrozumitelné jsou pro Návštěvníky bankovky. Na co ty zvláštní papírky 
byly? Na placení? To byla nějaká hra? Ne, lidé zkrátka vyráběli věci, za které dostali 
peníze, aby si za ně mohli koupit jiné věci. Byl to takový uzavřený koloběh výroby, 
prodeje a nákupu věcí, které každý chtěl, přitom málokdo doopravdy potřeboval. 
Říkalo se mu ekonomika. Při sledování dokumentárních filmů z 20. století zase 
Návštěvníci nedokážou rozeznat rozdíl mezi válkou a sportovním utkáním. Bez 
znalosti kontextu totiž vylodění v Normandii skutečně připomíná regatu bizarních 
plavidel. U formule 1 plné tragických nehod je zase těžké uvěřit, že se jedná o 
neškodnou zábavu. 

 
Moderní vynález 
 

Muzeum je moderní vynález stejně jako pošta, policie nebo burza cenných papírů, 
neboť může existovat pouze ve světě, který lze přesně popsat, utřídit a archivovat. 
Různé věci lidé sbírali vždycky: lovecké trofeje, relikvie, přírodniny, šperky, zbraně, 
umělecké předměty, suvenýry nebo kuriozity. Ovšem to, že někdo něco sesbírá a vy-
staví, ještě neznamená, že dělá muzeum, ani když tak svoji sbírku pojmenuje jako 
Madame Tussaud. Muzeum je totiž sofistikovaná instituce, která pracuje přísně 
vědecky a která různé artefakty sbírá a vystavuje proto, aby zachovala kulturní 
dědictví a zároveň vzdělávala veřejnost. 
 
To je samozřejmě ideál, který v praxi pokulhává podobně jako objektivní věda, volný 
trh nebo právní stát. Nejsložitější je při doplňování muzejních sbírek neopomenout nic 
důležitého a zároveň nezahltit depozitář, což se snadno provede v případě 
Denisovanů, po nichž se dochovalo jen několik úlomků kostí, avšak u fondu 
sovětských tanků představuje vážný problém. Skutečné cíle muzeí jsou tak 
prozaičtější: 1) z dědictví předchozích generací, které moderní člověk záměrně, 
vytrvale a plošně ničí, zachránit alespoň zlomky, a 2) život našich předků ukázat tak, 
aby co nejvíce vynikla vyspělost moderní civilizace. 
 
V muzeích vlastně nejde o minulost, ale současnost. Na expozici archeologických ná-
lezů z Dolních Věstonic se návštěvník nedozví, jak se žilo v pravěku, ale pouze to, jaké 
jsou naše aktuální poznatky o tehdejším způsobu života. Ty jsou podobně nepřesné 
jako představy seriálových Návštěvníků o 20. století. Minimálně proto, že vycházejí z 
moderních premis o linearitě času, racionalitě lidského jednání a technologickém po-
kroku. Muzea tak sice opravdu uchovávají kulturní dědictví, avšak plní ho do moder-
ních obalů. Retro nálepkami se nesmíme nechat zmást. Muzejní konzervy jsou totiž 
produktem moderního světa stejně jako všechny ostatní konzervy. 
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V oparu zapomnění 
 
Muzea vznikala v době překotné modernizace, kdy se bourala historická centra 

měst, podobně jako se bořily tradiční mýty a instituce. Kdy se vyhazoval starý nábytek, 
nádobí, zbraně, pracovní nástroje, náboženské i umělecké předměty, stejně jako se 
odhazovala víra v boha i tradiční hodnoty a obyčeje. A protože tradiční svět rychle 
mizel a hrozilo, že se na něj zapomene, začaly se archivovat a vystavovat alespoň jeho 
zlomky. Muzea jsou vlastně obdobou botanických a zoologických zahrad: jen se v nich 
namísto mizejících rostlinných a živočišných druhů chrání blednoucí vzpomínky na 
minulost.  
 
Jenže modernita dávno nezáří novotou. První továrny a elektrárny jsou v troskách. 
Železniční tratě se ruší, doly a vysoké pece se zavírají. Vynálezy, vědecké teorie  
a lékařské postupy, které kdysi vzbuzovaly úžas, jsou dnes pro smích. Národní stát je 
pokládán za překonaný, zastupitelská demokracie za zkostnatělou a hospodářský růst 
za neudržitelný. Z modernity se stala postarší dáma, kterou poznamenaly různé války 
a revoluce. Už není sebevědomá jako na přelomu 19. a 20. století, ale zranitelná a bez-
radná, byť jí svět nepřestává ležet u nohou. Navíc je tu tak dlouho, že se její počátky 
začínají ztrácet v oparu zapomnění. 
 
Modernita proto sama nad sebou vyhlásila památkovou ochranu. Za součást kultur-
ního dědictví už nejsou pokládány pouze malby v Altamiře, Hagia Sofia nebo Po-
hádky Tisíce a jedné noci, ale také Eiffelova věž, Beatles či Dolní Vítkovice. V muzeích 
jsou vedle velkomoravských gombíků, hliněných tabulek a Michelangelova Davida 
stále častěji vystavovány parní stroje, televizory, kulomety a další moderní vynálezy. 
Jiné se naopak běžně používají, ačkoliv dávno patří do muzea. V západní Evropě se 
už nebourá, nestaví a nemodernizuje jako kdysi. Někdejší centrum inovací dnes vy-
padá jako skanzen modernity. 

 
Muzeum modernity 
 

Rychlík modernizace, který poslední staletí uháněl po planetě, začíná brzdit před 
cílovou stanicí. To však neznamená, že bychom měli složit ruce do klína a čekat, až nás 
z vlaku vyhodí průvodčí. Že se nám nechce z luxusního kupé, je pochopitelné, zvlášť 
když nevíme, jestli nás čeká přestup na jiný spoj nebo definitivní konec cesty. Přesto 
nám nezbývá, než zabalit kufry a začít bilancovat. Místo otřepané hry na to, bez kte-
rých věcí bychom se neobešli na opuštěném ostrově, můžeme zkusit novou hru: které 
exponáty vybrat do fiktivního muzea modernity, aby byly dostatečně reprezentativní? 
 
Ačkoliv jsou dnes muzea plná moderních artefaktů a centrum moderního světa připo-
míná skanzen, všeobecné muzeum modernity stále chybí. Specializovaná muzea mo-
derního umění, letectví nebo hygieny nestačí, ještě méně pak dílčí výstavy výpočetní 
techniky, filmových plakátů či moderní architektury. Muzeum modernity musí být 
komplexní, podobně jako je komplexní sama modernita. Bez kontextu, vztahů a sou-
vislostí totiž jednotlivé exponáty ztratí svůj smysl. Z bankovek se stanou pouhé pa-
pírky, z turistických stanů obydlí chudiny, z pouťových kolotočů umění a z dětských 
hraček neznámé kultovní předměty. 
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Muzeum modernity přitom nemusí existovat fyzicky. Stačí, když vytvoříme jeho mo-
del. To samozřejmě neznamená, že budeme lepit jeho papírovou miniaturu na způsob 
Karlštejnu v poměru 1:120. Model, který budeme vytvářet, totiž bude čistě myšlen-
kový. Bude se jednat o paradigma, jehož optika nám umožní přiblížit a osvětlit věci, 
jež každodenně používáme, aniž bychom si uvědomovali jejich význam a souvislosti. 
S podobnými modely koneckonců moderní myšlení pracuje často a rádo, ať už je to 
neviditelná ruka trhu, velký třesk, společenská smlouva nebo evoluce rostlinných  
a živočišných druhů.  

 
Archeologie modernity 
 

To, že muzeum modernity nebude existovat fyzicky, má řadu výhod: jednak od-
padnou náklady na jeho výstavbu, provoz i přípravu jednotlivých expozic a jednak 
nebude svázáno technologickými limity. Může být zkrátka přesně takové, jak si ho 
vymyslíme. Co by za to dali ředitelé Louvru nebo brněnského Anthroposu? Přesto se 
muzeum modernity nebude odlišovat od jiných muzeí, neboť lze způsob života mo-
derního člověka odvodit z věcí, které vyrábí a používá, stejně dobře jako u kroma-
ňonců. Šrouby, kufry na kolečkách nebo zrcadlové koule budou jednou pokládány za 
Věstonické Venuše naší doby. 
 
Muzeum modernity nebude vystavovat zázraky moderní vědy a techniky, módní vý-
střelky, ani průkopnická díla moderního umění, jelikož jim je věnován dostatek pro-
storu ve specializovaných výstavních domech. Spíše se pokusí zaměřit na věci, které 
každodenně používáme, aniž bychom o nich hlouběji přemýšleli. Věci, jež zůstávají 
stranou odborného zájmu, ačkoliv o běžném životě v moderní společnosti vypovídají 
víc než urychlovače částic, provokativní návrhy Vivienne Westwoodové nebo plátna 
Jacksona Pollocka. Věci, které se začaly vyrábět relativně nedávno, a přitom se jejich 
původ a význam skrývá pod vrstvou kulturních nánosů. 
 
Muzeum modernity se proto neobejde bez archeologie modernity. Opět nepůjde o 
skutečné vykopávky, nýbrž o čistě nedestruktivní průzkum nedávné historie všed-
nosti. Přesto bude archeologie modernity postupovat podobně jako klasická archeolo-
gie. Z vybraných předmětů denní potřeby nejprve odstraní vrstvy kulturních nánosů. 
Poté zdokumentuje prostředí a situace, ve kterých se používá. A nakonec se pustí do 
analýzy samotného předmětu. Pokusí se zjistit, jak dlouho se vyrábí, kdo ho vynalezl, 
navrhl nebo vymyslel. Archeologie modernity bude vlastně představovat variaci na 
experimentální archeologii či archeologii vědění. 

 
Perspektivou budoucnosti 
 

Úkolem muzea modernity bude ukázat účel a význam jednotlivých předmětů, které 
zdokumentuje archeologie modernity. Analýza současnosti ovšem nemůže odhalit 
souvislosti, jež bývají vidět teprve zpětně. Proto bychom se měli inspirovat u televiz-
ních Návštěvníků, kteří život v moderní společnosti zkoumají perspektivou vědců 
budoucnosti. Stroj času sice nemáme, abychom se mohli vydat do 25. století a zjistit, 
co z věcí, které dnes používáme, zůstane a co si o nich budou myslet naši potomci, 
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přesto můžeme perspektivu budoucnosti alespoň simulovat podobně jako Ota 
Hofman a Jindřich Polák.  
 
Pouhý časový odstup nicméně nestačí: odhalí souvislosti, avšak rozostří detaily. 
Kdyby totiž Návštěvníci nepodnikli cestu do minulosti, nikdy by nezjistili, že ve sta-
nech nebydlí chudina, ale zpovykaní turisti, že hygienu není třeba přehánět a že pe-
čená husa je ve skutečnosti veliká dobrota. Naše hypotézy o životě moderního člověka 
naštěstí můžeme podobně jako Návštěvníci ověřit přímo na místě, v reálném čase. To 
je něco, co se nikdy nepodaří archeologům a historikům, kteří zkoumají pravěké oby-
vatele Dolních Věstonic, Kelty nebo Slavníkovce, tedy pokud přeci jen nebude vyna-
lezen stroj času. 
 
Přitom nejde pouze o inspiraci. Návštěvníci, stejně jako další filmy a televizní seriály, 
představují ideální studijní materiál pro archeologii modernity. Nejen proto, že kine-
matografie je moderní vynález a zároveň jeden z nejdůležitějších prostředků moderní 
komunikace, ale především proto, že filmy a seriály podrobně dokumentují život 
moderního člověka, prostředí, ve kterém se pohybuje, a věci, které vyrábí a používá. 
Archeolog modernity tudíž nepotřebuje krumpáč, špachtli, ani detektor kovů. Stačí 
mu brýle nebo dobré oči, neboť se nehrabe v hlíně, jen sedí a pozorně se kouká. 
Špinavou práci za něj odvedli Schaffner, Polák, Spielberg a další režiséři. 
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Shrnutí 

 
Návštěvnici se vryli do paměti diváků jednak díky hanbatým scénám Dagmar 
Patrasové a jednak kvůli Centrálnímu mozku lidstva, amarounům, brýlím s video-
záznamem, laserové pilce, mikrokamerám a dalším futuristickým vynálezům. Postava 
zoolingvistky Káti byla opravdu svůdná a rekvizity Theodora Pištěka nápadité. Jenže 
Dáda svůj sexappeal ztratila, podobně jako vyprchalo kouzlo technologií, jež dávno 
zevšedněly. Přesto Návštěvníci nepatří do starého železa. Ukazují totiž, že účel věcí, 
které každodenně používáme, jednou zmizí pod nánosem času, podobně jako smysl 
činností, jež dnes považujeme za samozřejmé. 



CALL FOR PAPERS

Revue pro fi losofi i a společenské vědy ERGOt přijímá texty do 
chystaného čísla na téma “pomoc”.

K tématu je možno přistoupit z nejrůznějších fi losofi ckých nebo 
společenskovědních úhlů.

Příspěvky upravené podle pravidel, jež najdete na stránkách 
https://ergotsite.wordpress.com, zasílejte do konce ledna 2021 

na e-mailovou adresu ergot@post.cz. 
Tematické číslo vyjde na jaře příštího roku.


