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Ve  filmovém  a  televizním  světě  jsme  si  s  určitou  pravidelností zvykli  na  snímky,  jež
pojednávají o přítomnosti a mimořádném působení zlých duchů v životě člověka a o boji, který s nimi
svádí církev. Představení těchto záležitostí širokému publiku by sice mohlo podpořit znalost témat,
které navíc moderní kultura pokládá za čiré legendy. Na druhou stranu však způsob, jakým je zde
prezentována přítomnost zla, ďábelská posedlost, modlitba exorcismu a osvobození, je neuspokojivý
a  nepřijatelný.  Setkáváme  se  s  ledabylým  přístupem  k  citování  doktrinálních  témat,  biblických
skutečností, jmen a míst plných nepřesností a bájí, nemluvě o psychologické četbě katolické víry a
nezřídka  o  předkládaném  sekularizovaném  individualismu,  který  staví  proti sobě  víru  a  církevní
normy. Co je však největším zklamáním, jsou různá hlubší poselství, v nichž je jen málo pravdy.  

Jakožto kněží,  kteří  dostali  od církve úkol  pomáhat  lidem potřebujícím službu  exorcismu,
jasně vidíme, že v těchto filmech chybí a přehlíží se nádherná a obdivuhodná přítomnost Boha a jeho
působení, a především zde schází úloha Panny Marie v boji proti zlu. Ve své zkušenosti exorcistů se
neustále setkáváme s případy, kdy je zlý duch proti své vůli nucen potvrzovat pravdu naší katolické
víry svými gesty, reakcemi a slovy.  

To samozřejmě nic nepřidává k tomu, co už víme. Avšak je pro nás útěšné a povzbuzující to
zakoušet  tak  jasně,  a  současně  vidět,  jak  Bůh  obrací  zlo  v  dobro.  Když  je  například  v  průběhu
exorcismu věřící pokropený svěcenou vodou, zlý duch skrze něj projevuje obrovskou nespokojenost,
takže někdy zareaguje až násilným způsobem. Zlý duch je tedy nucen svědčit o účinku svěcené vody,
která se používá – jak čteme v Římském misálu – „k odpuštění našich hříchů (všedních), obraně před
nástrahami zla, a daru Boží ochrany“. Když zlý duch reaguje na přítomnost relikvie a ukazuje, že také
ví,  jakému světci  náleží,  je  tak  nucen dosvědčit  svatost  onoho člověka a  božský  původ samotné
svatosti.  

Když  zlý  duch  mluví  jazykem,  kterému  rozumí  jen  exorcista  a  nikoliv  posedlý  člověk,
ve skutečnosti svědčí o své identitě, odlišné od identity posedlého. Když slyší modlitbu k Panně Marii
a  projevuje  veškeré  své  nepřátelství  vůči  ní  a  strach z  ní,  je  nucen potvrzovat,  že  Maria  je  Boží
Matkou,  která se přimlouvá za  lidstvo.  Takové jednání samozřejmě nenahrazuje  Písmo svaté  ani
k němu nic nepřidává; ukazuje však pravdu Božího slova. 

Způsob, jakým je zde prezentována přítomnost zla, ďábelská posedlost, modlitba
exorcismu a osvobození, je neuspokojivý a nepřijatelný.

Tyto a další úvahy vedou k myšlence, že ve filmech o exorcismech existuje společné zákulisí,
které  cenzuruje  ony  aspekty,  jež  potvrzují  jádro  pravd  katolické  víry,  a  namísto  toho předkládá
principy ezoteriky a manichejského dualismu. Není náhodou, že tyto dva nekřesťanské prvky jsou
v základech  filmových  příběhů  o  exorcismech  vždy  obsaženy  a  zřetelně  ukázány.  Jasně  se  zde
setkáváme s přítomností dvou principů: světla a temnoty, dobra a zla, které oba existují od věčnosti,
avšak stojí proti sobě a jsou na sobě nezávislé; dvou božstev ve věčném zápase mezi sebou, které

1  Předseda Mezinárodního sdružení exorcistů. Text vyšel v deníku L’Osservatore Romano, ročník 156, č. 4 (4 7.139).



mají  vliv  na každý prvek existence a chování člověka (manicheismus).  Toto nám však Bůh v Bibli
nezjevuje. Satan není bohem zla v opozici k Bohu dobra, nýbrž je bytostí, jež byla stvořena Bohem
jako dobrá, a spolu s částí andělů – též stvořených Bohem jako dobří – se změnili na zlé, protože svým
svobodným a neodvolatelným rozhodnutím odmítli Boha a jeho království. Tak dali počátek peklu.
Člověka se snaží připojit  ke své vzpouře proti Bohu; avšak Bůh nad nimi s jistotou vítězí.  Satan a
duchové  v  jeho  službách  tedy  nejsou  všemocnými  bytostmi,  nemohou  konat  zázraky,  nejsou
všudypřítomní,  nemohou  znát  naše  myšlenky  ani  nemohou  znát  budoucnost.  Člověk,  který  žije
v důvěryplné odevzdanosti do Božích rukou, je silnější než ďábel a všechny jeho šiky. Tyto pravdy se
ve filmech neobjevují. 

Objevují se zde spíše ezoterické aspekty, jež jsou katolické víře naprosto cizí. Poukazuje se na
tajné nauky vyhrazené zasvěceným, kterým je svěřena možnost odhalit „jistou“ tajnou pravdu (nebo
se podsouvá, že tuto pravdu utajuje církev) a skryté významy. Principy exorcismu, které prezentuje
filmový  svět,  ukrývají  navíc  jakýsi  neo-gnosticismus.  V  něm  disponuje  člověk  –  nebo  lépe  jeho
dominantní podstata – vyšším a osvíceným věděním, pramenícím z hledání pravdy, jež překonává
přirozený a smysly vnímatelný svět, a dosahuje jiného světa, který uniká nezasvěceným, světským
lidem. Vypadá to, jakoby se zde za katolickou pravdu vydávalo poselství gnostického typu, které vede
diváky k vytváření  manichejského poznání  a  k distancování  se od církve.  Pokládají  se základy pro
vytváření  třídy  „vyšších  bytostí“,  jejichž hlavní  charakteristikou (hluboce sekulární)  je  přítomná a
budoucí  energie  nějakého světa,  jenž  je  podstatně  odlišný  od  světa,  který  předložilo  a  neustále
předkládá Ježíšovo křesťanství. A tak se to, co mohlo dobře sloužit církvi a víře, stává obvyklým a
rafinovaným útokem satana na základy katolické církve.
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