
religionistika – cizojazyčný text k překladu

Not only is the bond between human beings 
renewed by the magic of the Dionysiac, but 
nature, alienated, inimical, or subjugated, cel-
ebrates once more her festival of reconcilia-
tion with her lost son, humankind. Freely the 
earth offers up her gifts, and the beasts of 
prey from mountain and desert approach in 
peace. The chariot of Dionysos is laden with 
flowers and wreaths; beneath its yoke stride 
panther and tiger. Now the slave is a freeman, 
now all the rigid, hostile barriers break asun-
der. Now, hearing this gospel of universal 
harmony, each person feels himself to be not 
simply united, reconciled or merged with his 
neighbour, but quite literally one with him, as 
if the veil of maya had been torn apart, so that 
mere shreds of it flutter before the mysterious 
primordial unity. Singing and dancing, man 
expresses his sense of belonging to a higher 
community; he has forgotten how to walk and 
talk and is on the brink of flying and dancing, 
up and away into the air above. His gestures 
speak of his enchantment. There now sounds 
out from within man something supernatural: 
he feels himself to be a god, he himself now 
moves in such ecstasy and sublimity as once 
he saw the gods move in his dreams. Man is 
no longer an artist, he has become a work of 
art.

Ce n'est pas seulement l'alliance de l'homme 
avec l'homme qui est scellée de nouveau sous 
le charme de l'enchantement dionysien: la 
nature aliénée, ennemie ou asservie, célèbre 
elle aussi sa réconciliation avec son enfant 
prodigue, l'homme. Spontanément, la terre 
offre ses dons, et les fauves des rochers et du 
désert s'approchent pacifiques. Le char de 
Dionysos disparaît sous les fleurs et les 
couronnes: des panthères et des tigres 
s'avancent sous son joug. Alors l'esclave est 
libre, alors se brisent toutes les barrières 
rigides et hostiles. Maintenant, par l'évangile 
de l'harmonie universelle, chacun se sent, 
avec son prochain, non seulement réuni, 
réconcilié, fondu, mais encore identique en 
soi, comme si s'était déchiré le voile de Maïa, 
et comme s'il n'en flottait plus que des 
lambeaux devant le mystérieux Un-
primordial. Chantant et dansant, l'homme se 
manifeste comme membre d'une 
communauté supérieure: il a désappris de 
marcher et de parler, et est sur le point de 
s'envoler à travers les airs, en dansant. Ses 
gestes décèlent une enchanteresse béatitude. 
La voix de l'homme, elle aussi, résonne 
comme quelque chose de surnaturel: il se sent 
Dieu; maintenant son allure est aussi noble et 
pleine d'extase que celle des dieux qu'il a vus 
dans ses rêves. L'homme n'est plus artiste, il 
est devenu œuvre d'art.

Unter dem Zauber des Dionysischen schließt 
sich nicht nur der Bund zwischen Mensch 
und Mensch wieder zusammen: auch die ent-
fremdete, feindliche oder unterjochte Natur 
feiert wieder ihr Versöhnungsfest mit ihrem 
verlorenen Sohne, dem Menschen. Freiwillig 
gibt die Erde ihre Gaben, und friedfertig na-
hen die Raubtiere der Felsen und der Wüste. 
Mit Blumen und Kränzen ist der Wagen des 
Dionysus überschüttet: unter seinem Joch
schreiten Panther und Tiger. Jetzt ist der 
Sklave freier Mann, jetzt zerbrechen alle die 
starren, feindseligen Abgrenzungen. Jetzt, bei 
dem Evangelium der Weltenharmonie, fühlt 
sich Jeder mit seinem Nächsten nicht nur ver-
einigt, versöhnt, verschmolzen, sondern eins, 
als ob der Schleier der Maja zerrissen wäre 
und nur noch in Fetzen vor dem geheimnis-
vollen Ur-Einen herumflattere. Singend und 
tanzend äußert sich der Mensch als Mitglied 
einer höheren Gemeinsamkeit: er hat das Ge-
hen und das Sprechen verlernt und ist auf 
dem Wege, tanzend in die Lüfte emporzuflie-
gen. Aus seinen Gebärden spricht die Verzau-
berung. So tönt auch aus ihm etwas Überna-
türliches: als Gott fühlt er sich, er selbst wan-
delt jetzt so verzückt und erhoben, wie er die 
Götter im Traume wandeln sah. Der Mensch 
ist nicht mehr Künstler, er ist Kunstwerk ge-
worden.



religionistika – český text k interpretaci

Terapie znamená využití pojmového aparátu k tomu, aby se zajistilo, 
že skuteční či potenciální devianti zůstanou v rámci institucionalizova-
ných definic reality, tedy jinými slovy k tomu, aby se „obyvatelům“ da-
ného symbolického světa zabránilo tento svět „opustit“. Děje se tak apli-
kací legitimizačního aparátu na jednotlivé „případy“. Jelikož, jak jsme si 
ukázali, každá společnost je ohrožena deviacemi jedinců, můžeme před-
pokládat, že terapie v té či oné podobě je obecným společenským jevem. 
Její specifická institucionální podoba, od exorcismu po psychoanalýzu, 
od pastorační činnosti po poradenské programy osobního oddělení, po-
chopitelně náleží do kategorie sociální kontroly. 

Nás však nyní zajímá pojmový aspekt terapie. Protože terapie se musí 
zabývat deviacemi od „oficiálních“ definic reality, musí si vytvořit po-
jmový aparát, kterým by tyto deviace vysvětlila a udržela realitu těmito 
odchylkami ohroženou. K tomu je zapotřebí soubor vědění, který obsa-
huje teorii deviace, diagnostický aparát a pojmový systém pro „léčbu 
duší“.

Například ve společenství, v němž je institucionalizována homosexu-
alita ve vojsku, je umíněně heterosexuální jedinec nepochybným kandi-
dátem na terapii, a to nejen proto, že jeho sexuální orientace představuje 
zcela zřejmé ohrožení vojenské výkonnosti jeho jednotky válečníků-mi-
lenců, ale také proto, že jeho deviace psychologicky podvrací spontánní 
mužnost ostatních. Někteří z nich by totiž koneckonců mohli být, třebas 
„podvědomě“, v pokušení jeho příkladu následovat. Na mnohem zásad-
nější úrovni deviantovo chování ohrožuje sociální realitu jako takovou, 
jelikož zpochybňuje její daná kognitivní („je přirozené, že silní muži mi-
lují jeden druhého“) a normativní („silní muži by měli milovat jeden dru-
hého“) pravidla, jimiž je řízena. 

Deviant se vlastně stává živoucí urážkou bohů, kteří milují jeden dru-
hého v nebi tak, jako se jejich vyznavači milují dole na zemi. Taková 
závažná deviace si žádá terapeutickou praxi pevně zakotvenou v terape-
utické teorii. Musí existovat teorie deviace (tedy jakási „patologie“), jež 
tento pohoršující jev vysvětluje (například tím, že dotyčného posedl zlý 

duch). Musí existovat soubor diagnostických pojmů (například sympto-
matologie a s ní související patřičné znalosti nutné pro její užití při božím 
soudu), což za ideálních okolností nejen umožňuje přesné určení zjev-
ných příznaků, ale rovněž odhalení „latentní heterosexuality“ a okamžité 
přijetí preventivních opatření. Nakonec musí existovat pojmový systém 
samotného procesu léčby (například seznam technik vymítání zlého du-
cha, z nichž každá bude mít své teoretické opodstatnění).

Takový pojmový aparát může být terapeuticky použit příslušnými od-
borníky a může být také jedincem, jenž vykazuje deviantní příznaky, in-
ternalizován. Internalizace samotná bude mít terapeutický účinek. V na-
šem příkladě může být pojmový aparát utvořen tak, aby v jedinci vyvolal 
pocit viny (něco jako „strach z heterosexuality“), což není vůbec obtížné, 
pokud jedincova primární socializace byla alespoň trochu úspěšná. Pod 
tíhou této viny začne jedinec postupně subjektivně přijímat pojmový ob-
raz svého stavu, který mu předkládá jeho terapeut. Vytvoří si „vhled“ a 
začne diagnózu přijímat jako subjektivně reálnou. Pojmový aparát může
být dále rozšířen tak, aby mohl v pojmech zachytit (a tedy pojmy potlačit) 
jakékoliv pochybnosti o terapii, které by mohl pociťovat jak terapeut, 
tak „pacient“. Například může být formulována teorie „odporu“, která 
by vysvětlovala příčiny pochybností u pacienta, a teorie „zpětné vazby“,
která by objasňovala vznik pochyb u terapeuta. Úspěšná terapie vytváří
rovnováhu mezi pojmovým aparátem a subjektivním osvojením tohoto 
aparátu jedincovým vědomím. 

Zdárně završená terapie znovu socializuje devianta do objektivní rea-
lity symbolického světa společnosti. Takový návrat k „normalitě“ u do-
tyčného „pacienta“ pochopitelně vyvolá silný subjektivní pocit uspoko-
jení. Nyní se může vrátit do milostného objetí velitele svého oddílu se 
šťastným vědomím, že „nalezl sama sebe“ a že v očích bohů se opět 
chová správně.




