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Abstrakt: 

Hlavním záměrem této práce bylo studovat význam a charakter chaos-gnostické zvířecí oběti 

v textech N.A-A.218, popsat její sociální funkce a zasadit ji do svého sociálního a 

diskursivního kontextu, a tak dospět k hlubšímu porozumění jejího výskytu v Left-Hand Path 

a satanském milieu, jehož dominantní představitelé akt zvířecí oběti zavrhli. Práce se 

detailněji zaobírá především v textech N.A-A.218 nalezenými diskursy vyjadřujícími 

koncepci obětované krve coby magicky účinné látky představující sídlo života zvířete; princip 

do ut des; tradičnost i povinnost zvířecí oběti a koncepci obětování coby postupné vraždy 

vlastního ega, části chaos-gnostikovy osobnosti poutající ho s demiurgickým hmotným 

světem a jeho společností. Zatímco diskursy krve coby magicky účinné látky a principu do ut 

des chaos-gnostickou oběť harmonizují s intuitivními představami vyvstávajícími 

v souvislosti se zvířecí oběti napříč jednotlivými lidskými kulturami, diskurs povinné tradice 

činí ze zvířecí oběti nástroj budování, udržování a kontroly chaos-gnostických identit 

na sociální rovině, přičemž diskurs vraždy ega identitu chaos-gnostika pomáhá konstruovat 

na intrapsychické rovině a napojuje oběť na představy a hodnoty Left-Hand Path a satanského 

milieu a sekulární modernity. 

Klíčová slova: chaos-gnosticismus, Left-Hand Path, satanismus, kultické milieu, západní 

esoterismus, zvířecí oběť 

  



 

Abstract: 

The main aim of this paper was to study the meaning and nature of Chaos-gnostic animal 

sacrifice in the texts of N.A-A.218, to describe its social functions and to put it in its social 

and discoursive context, and thus to provide further understanding of its occurrence within the 

Left-Hand Path and satanic milieu whose dominant actors have rejected the act of animal 

sacrifice. The work deals in more detail mainly with discourses found in the texts of N.A-

A.218 which are expressing the conception of sacrificial blood as magically potent substance 

constituting the seat of animal’s life; do ut des principle; traditionality and duty of animal 

sacrifice and the conception of sacrifice as gradual killing of one’s own ego which constitutes 

the part of a Chaos-gnostic’s personality that is tying him to the demiurgic material world and 

its society. Whereas the discourses of blood as a magically potent substance and do ut des 

principle harmonize the Chaos-gnostic animal sacrifice with intuitive conceptions arising in 

connection with animal sacrifice across individual human cultures, the discourse 

of compulsory tradition shapes animal sacrifice as a tool of building, maintaining and control 

of Chaos-gnostic identities and the discourse of killing of ego helps the construction of 

Chaos-gnostic identity on the intrapsychic level and links it with conceptions and values of 

Left-Hand Path and satanic milieu and secular modernity. 

Key words: Chaos-gnosticism, Left-Hand Path, Satanism, cultic milieu, Western esotericism, 

animal sacrifice 
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Úvod 

 

„Scisors unity, key used / Any flesh unlocked / Creates an unsoiled kathedral / 

Painwitness, eyewitness / Liquid dance / Liquid drips (from under to beneath) / 

Forming the offering / Dreamz under skin / Incisions / Seek those who hide / 

Beneath And below...“ (Antaeus, Seen Through Skarz)
1
 

Zabití a obětování zvířete představuje jeden z nejrozšířenějších rituálních úkonů napříč 

lidskými kulturami, využívaný v celé řadě různých kontextů, mající nespočet podob i 

charakteristik a sloužící nespočetně mnoho účelům. I přes svou všudypřítomnost ho však 

dominantní západní křesťanská i sekulární kultura vytěsnila, démonizovala a coby barbarský 

a krutý akt ho učinila jedním z hlavních předmětů kritiky cizích náboženských systémů a 

svých ideových odpůrců.
2
 Není se proto čemu divit, že v mainstreamových západních 

představách o magii pracující s démonickými silami hraje násilná obět zvířete důležitou roli, 

přestože hlavní představitelé současných temných alternativních spiritualit ji ze svých 

systémů rovněž vypuzují.
3
 Již kvůli výše zmíněnému si tak jakékoli znovuobjevení zvířecí 

oběti v dnešní západní společnosti žádá akademickou pozornost a detailnější studium svého 

sociálního kontextu, charakteru a funkce. 

Jedním z novodobých západních uživatelů tohoto rituálního úkonu je i esoterický 

proud chaos-gnosticismus (někdy též nazýván coby tzv. „antikosmický satanismus“), jenž 

vykrystalizoval ve Švédsku roku 1995 se založením organizace Misantropiska Lucifer Orden 

(angl. „Misanthropic Luciferian Order,“ čes. „Misantropický luciferiánský řád,“ dále jen 

MLO),
4
 která byla v úzkém napojení na tamější scénu extrémního metalu, především 

na kapely Dissection and Watain. Proud, v jehož ideovém jádru stojí satanisticko-gnostická 

interpretace kabaly a biblické kosmologie a v němž je oběť zvířete (především jeho krve) 

nezbytná podmínka praxe, je nyní reprezentován organizacemi Temple of the Black Light 

(čes. „Chrám černého světla,“ dále jen TOTBL) a Templum Falcis Cruentis („čes. Chrám 

krvavé kosy,“ dále jen TFC). Zatímco TOTBL představuje transformaci MLO zaměřenou 

úžeji na magii klipot (odvrácené a temné strany kabalistického systému sefirot), TFC se 

soustřeďuje na kult biblického Kaina a chaos-gnostickou interpretaci latinskoamerické 

                                                           
1
 Antaeus, De Principii Evangelikum [CD], Osmose Productions, 2002. 

2
 Viz Jeffrey Victor, „Satanic Cult Rumors as Contemporary Legend“, Western Folklore 49.1 (1990): 65. 

3
 Viz níže v textu, s. 16–19. 

4
 Noxifer and Tenebris, „MLO: Misantropiska Lucifer Orden“, Slayer 16 (2001): 49. 
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(primárně argentinské a paraguayské) lidové magie, jejíhož lidového světce jménem San la 

Muerte (čes. „Svatá smrt“)
5
 TFC považuje za jistý aspekt stejné esence, kterou sdílí Kain.

6
 

Systém TOTBL lze rovněž označit za tzv. „proud 218“ (čímž se označoval i systém 

předchozího MLO), zatímco TFC za tzv. „proud 182.“ O obou dvou těchto semi-nezávislých 

systémech pak může být hovořeno jako o proudu 218/182 či 2182.
7
 V současné době jedinou 

osobností tyto organizace přímo reprezentující (a tedy i jediný normativní hlas v diskusích 

o chaos-gnosticismu) je autor píšící pod pseudonymem N.A-A.218,
8
 bývalý vedoucí TOTBL 

a současný vůdce TFC,
9
 jehož grimoáry prezentující rozličné rituály zahrnující zvířecí oběti 

budou vzhledem k uzavřenosti chaos-gnostické komunity (jež je lokalizovaná primárně mimo 

Českou republiku) primárním předmětem mého výzkumu. Od roku 2016 pak dále o chaos-

gnosticismu dává vědět uskupení píšící na webový blog Covenant of Sorcerous Fire (dále jen 

CoSF), jehož příspěvky o kultivaci praktik popsaných v grimoárech N.A-A.218 poslouží jako 

pomocný prostředek při interpretaci vlastních děl N.A-A.218.
10

 Při studiu takřka jakéhokoli 

fenoménu je však údaje z pramenné literatury nutno konfrontovat s akademickou literaturou 

sekundární, na jejíž přehled a následné hlubší seznámení s tvorbou N.A-A.218 se zaměří 

následující úsek. 

Současný stav bádání a pramenná základna 

 

Chaos-gnosticismus a současné „temné“ alternativní spirituality obecně představují dosud 

značně neprostudovaný jev. Jediné významnější práce studující chaos-gnosticismus jsou navíc 

pro zde předkládanou práci pouze k malému užitku – zatímco nepublikovaná magisterská 

práce Roberta Anderssona Of chaos and internal fire (2012) studuje primárně gnostické 

náměty textů písní projektů extrémního metalu (čímž věnuje značnou pozornost i Dissection 

and Watain), Introvigneova kapitola o chaos-gnosticismu v jeho monumentální knize 

                                                           
5
 Pro základní informace o světci v původním latinskoamerickém kontextu viz F. Graziano, Cultures of 

Devotion: Folk Saints of Spanish America, 1st ed, Oxford: Oxford University Press, 2007 s. 77–111.  
6
 N.A-A.218, Liber Falxifer: The Book of the Left-Handed Reaper, 1st ed, Tampere: Ixaxaar, 2008, s. 69. 

7
 Viz např. N.A-A.218, „Good Friday ‘Liber Falxifer III’ Interview with N.A-A.218“, 2016, found [2. 4. 2019] 

at: http://www.ixaxaar.com/218-interview-3.html. 
8
 Italský sociolog Massimo Introvigne a americký kulturolog Benjamin Hedge Olson N.A-A.218 ztotožňují 

s íránským Švédem Amirem (Shain) Khoshnood-Sharisem (nar. 1976/1977) vystupujícím pod pseudonymem 

Vlad, jenž založil MLO. Oba badatelé ovšem přiznávají sv identifikaci status hypothetičnosti a jelikož tedy vliv 

Vlada na publikace chaos-gnosticismu nebyl dosud prokázán věrohodně, pojímám v práci N.A-A.218 jako 

samostatného autora s neznámým občanským jménem, jenž nevystupuje pod žádným jiným pseudonymem. 

Massimo Introvigne, Satanism: A Social History, 1st ed., Leiden – Boston: Brill, 2016, s. 509; Benjamin Hedge 

Olson, „At the Threshold of the Inverted Womb: Anti-cosmic Satanism and Radical Freedom“, International 

Journal for the Study of New Religions 4.2 (2013): 233.  
9
 Viz N.A-A.218, „Interview with N.A-A.218, the Author of the Liber Falxifer Books and the Magister of the 

T.F.C.”, 2011, found [27. 1. 2016] at:http://www.ixaxaar.com/218-interview-2.html. 
10

 Viz https://thecovenantofsorcerousfire.wordpress.com/. 
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Satanism: A Social History (2016) pouze shrnuje historii proudu a podává stručný přehled 

jeho učení, zatímco Olsonův článek At the Threshold of the Inverted Womb (2013) se snaží 

začlenit chaos-gnosticismus do kontextu diskursivních praktik extrémního metalu a satanské 

paniky posledních dvou dekád 20. století.
11

 Ani jedna z prací tedy detailně neřeší 

charakteristiky bohatého rituálního systému chaos-gnosticismu, a tak se při interpretaci rituálů 

musíme do velké míry opírat čistě o samotné texty N.A-A.218, přičemž myšlenkové pozadí 

budou tvořit zejména práce zaobírající se obecnějšími sociálními procesy scény současného 

temného esoterismu (především pak díla finského religionisty Kenneta Granholma
12

 a 

dánského sociologa Jespera Aagaarda Petersena
13

) a dále pak studie norského religionisty 

Egila Asprema,
14

 britského sociologa Paula Heelase
15

 a holandského religionisty Woutera 

J. Hanegraaffa,
16

 zkoumající současné západní alternativní spirituality a magii ve své 

obecnosti. Vzhledem k celkově malému množství odborných studií o temné alternativní 

religiozitě a i jejich nedostatečnému rozsahu
17

 se tak tato práce rovněž snaží prezentovat nový 

materiál, který může pomoci hlubšímu porozumění studované temné duchovní scény. 

Vyjma dvou rozhovorů
18

 je jediným známým zdrojem pro studium myšlení N.A-

A.218 právě jeho knižní tvorba, v níž se ovšem N.A-A.218 věnuje oběma řádům značně 

disproporčně – zatímco proudu 218 zasvětil jen The Book of Sitra Achra: A Grimoire of the 

                                                           
11

 Robert Andersson, Of chaos and internal fire: The quest for nothingness by lyrical manifestations of re-

interpreted Gnostic thought, MA thesis. Högskolan i Gävle, 2012, 65 p.; Introvigne, Satanism: A Social History, 

s. 508–512; Olson, „At the Threshold of the Inverted Womb“, s. 231–249.  
12

 Zejména práce Kennet Granholm, „Left-Hand Path Magic and Animal Rights“, Nova religio 12.4 (2009): 28–

49; Kennet Granholm, „Esoteric Currents as Discursive Complexes“, Religion 43.1 (2013): 46–69; Kennet 

Granholm, „Ritual Black Metal: Popular Music as Occult Mediation and Practice“, Correspondences 1.1 (2013): 

5–33; Kennet Granholm, „The Left-Hand Path and Post-Satanism: The Temple of Set and the Evolution of 

Satanism“, in P. Faxneld and J. A. Petersen (eds.), The Devil’s Party: Satanism in Modernity, 1st ed., New York 

– Oxford: Oxford University Press, 2013, s. 209–228; Kennet Granholm, Dark Enlightenment: The Historical, 

Sociological, and Discursive Contexts of Contemporary Esoteric Magic, 1st ed., Leiden – Boston: Brill, 2014, 

230 p. 
13

 Jesper Aagaard Petersen, „“We Demand Bedrock Knowledge”: Modern Satanism between Secularized 

Esotericism and ‘Esotericized’ Secularism“,. in J. R. Lewis and O. Hammer (eds.), Handbook of religion and the 

authority of science, 1st ed., Leiden – Boston: Brill, 2011, s. 67–114; Jesper Aagard Petersen, „The Seeds of 

Satan: Conceptions of Magic in Contemporary Satanism“, Aries 12.1 (2012): 91–129; Jesper Aagrad Petersen, 

„Introduction: Embracing Satan“, in J. A. Petersen (ed.), Contemporary Religious Satanism: A Critical 

Anthology, 2nd ed., London – New York: Routledge, 2016, s. 1–24 (2009
1
). 

14
 Egil Asprem, „Contemporary Ritual Magic“, in C. Partridge (ed.), The Occult World, 1st ed., London: 

Routledge, 2015, s. 382–395. 
15

 Zejména práce Paul Heelas,  The New Age Movement: The Celebration of the Self and the Sacralization of 

Modernity, 3rd ed., Oxford: Blackwell, 1999, 276 p. (1996
1
). 

16
 Zejména práce Wouter Jacobus Hanegraaff, New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror 

of Secular Thought, 1st ed, Leiden: Brill, 1996, 580 p.; Wouter Jacobus Hanegraaff, „How magic survived the 

disenchantment of the Word“, Religion 33.4 (2003): 357–380. 
17

 Zatímco Petersenovy studie čerpají své obecnější závěry ze studia scény ateistického satanismu inspirovaného 

Antonem Szandorem LaVeyem (1930–1997), Granholmovy práce s širšími závěry vychází primárně 

z etnografického výzkumu a analýzy textů organizací Dragon Rouge a Temple of Set. 
18

 N.A-A.218, „Interview with N.A-A.218“; N.A-A.218, „Good Friday ‘Liber Falxifer III’ Interview.“ 
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Dragons of the Other Side (2013–2018, dále jen TBoSA), látky probírané v TFC řeší v sérii 

Liber Falxifer, jež zatím obsahuje tři díly (dále o nich bude referováno jako o LF I-III), jimiž 

jsou Liber Falxifer (I): The Book of the Left-Handed Reaper (2008–2010), Liber Falxifer II: 

The Book of Anamlaqayin (2011) a Liber Falxifer III: The Book of the 52 Stations of the 

Crosses of Nod (2016). Obecně řečeno mají knihy N.A-A.218 primárně za cíl praktikanty 

iniciovat do mystérií proudu 2182 (čistě pomocí knižní série bez jakékoli afiliace je možno 

dosáhnout až nejvyšších stupňů TFC, a pravděpodobně i TOTBL
19

) a jako takové jsou určené 

zejména pro individuální praxi, pro niž mága učí vyrobit si a konsekrovat nezbytné objekty 

(v tradici 218 kupříkladu oltář, hůlky či mísa na uhlíky i vykuřovadla a kadidlo; v proudu 182 

Kainův fetiš, nůž či srp) a dále vytvářet celou řadu tinktur, vykuřovadel či magických sigil
20

 a 

sesílat řadu kouzel, jež slouží jak duchovnímu vývoji, tak světskému zajištění (utilitární rity 

dostávají více prostoru v sérii LF), přičemž v každé knize je oběť zvířete (většinou v podobě 

obětování jeho čerstvé krve) přítomna. Pro celkovou nedostupnost posledního svazku LF ve 

své analýze využívám pouze první dvě knihy z řady, materiál z LF III však řeší autor 

v druhém ze svých rozhovorů
21

 a částečně i blog CoSF, jejichž informace samozřejmě v práci 

budu rovněž využívat.
22

 O vlivu knih si lze udělat představu na základě informací z webu 

vydavatelství knih N.A-A.18 Ixaxaar, dle něhož se prodaly všechny vydané kopie všech 

publikací N.A-A.218 – tj. 1230 výtisků LF I, 1272 výtisků LF II, 1372 kopií LF III a 1771 

výtisků TBoSA.
23

 Vliv knih je ovšem pravděpodobně ještě větší díky dostupnosti scanů knih 

volně ke stažení na webu.  

Přístup a interpretační východiska 

 

K textovým návodům na rituály inkorporující zvířecí oběť přítomné ve výše představených 

grimoárech budu primárně přistupovat z diskursivního hlediska, jež pomůže odhalit autorovy 

hlavní koncepce a komunikační strategie asociované se zvířecí obětí. Diskurs pak v práci 

                                                           
19

 Viz N.A-A.218, „Interview with N.A-A.218“; N.A-A.218, „Good Friday ‘Liber Falxifer III’ Interview“. 
20

 Viz pozn. pod čarou č. 75. 
21

 N.A-A.218, „Good Friday ‘Liber Falxifer III’ Interview“, dle něhož LF III prezentuje povinný rituál zvířecí 

oběti na Velký pátek (viz níže). 
22

 V práci tedy analyzuji standardní verze prvního vydání těchto knih: N.A-A.218, Liber Falxifer: The Book of 

the Left-Handed Reaper, 1st ed, Tampere: Ixaxaar, 2008, 212 p.; N.A-A.218, Liber Falxifer II: The Book of 

Anamlaqayin, 1st ed, Tampere: Ixaxaar, 2011, 474 p.; N.A-A.218, The Book of Sitra Achra: A Grimoire of the 

Dragons of the Other Side, 1st ed., Tampere: Ixaxaar, 2013, 309 p. Zkratky TBoSA a LF I–II budou následně 

používny i v citacích knih. Nutno podotknout, že zvířecí oběť se v chaos-gnosticismu neobjevuje prvně 

s grimoáry, ale měla důležitou roli již od počátku proudu (viz Bogdan, Henrik et al., „Nordic Satanism and 

Satanism Scares: The Dark Side of the Secular Welfare State“, Social Compass 56.4 (2009): 524). 
23

 Ixaxaar, „Sold Out Titles by Our Current Authors“, 2019, found [2. 4. 2019] at: 

http://www.ixaxaar.com/soldouttitles.html. 
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pojímám jako jako „ustálený způsob porozumění a mluvení o světu (či jeho části)“
24

 či 

„soubor významů, metafor, reprezentací, zpodobnění, příběhů, výroků atd., jež jistým 

způsobem dohromady vytvářejí určitou verzi událostí,“
25

 přičemž „chaos-gnostická zvířecí 

oběť“ tvoří jisté „tematické pole,“ specfifckou oblast komunikace obsahující vícero diskursů, 

jež prezentují různé pohledy a přístupy k předmětu tematického pole.
26

 V rámci tematického 

pole chaos-gnostické zvířecí oběti, jež si v rozmezí  textů N.A-A.218 vytyčím, se tedy 

pokusím identifikovat hlavní diskursy, které tento fenomén pomáhají konstruovat, což bude 

sloužit jako výchozí bod mé další interpretace, jež se nalezené diskursy a chaos-gnostickou 

zvířecí oběť obecně pokusí zasadit do svého sociálního kontextu, osvětlit procesy konstrukce i 

udržování identity a reflektovat teoriemi britského strukturálního antropologa Edmunda 

Leache, jehož názory o průběhu oběti a prolité krvi představují dobrý základ pro studium 

průběhu obětních rituálů N.A-A.218.
27

 Abychom však mohli chaos-gnostickou oběť zvířete 

zkoumat, musíme si nejdříve vymezit a charakterizovat pole, jež esoterický proud chaos-

gnosticismus obývá, a blížeji si přiblížit rituální praktiky a přesné názory na akt zvířecí oběti 

v něm přítomné, což bude předmětem prvních kapitol, načež si představíme konkrétní 

diskursy konstruující zvířecí oběť v textech N.A-A.218 a přistoupíme k samotné 

interpretaci.
28

 

                                                           
24

 Marianne Winther Jørgensen and Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, 1st ed., Lund: 

Studentlitteratur, 2000, s. 27 (dle Granholm, „Esoteric Currents“, s. 48). 
25

 Vivien Burr, An Introduction to Social Constructionism, 2nd ed, London: Routledge, 2006, s. 32 (1995
1
); 

Granholm, „Esoteric Currents“, s. 48. 
26

 Granholm, „Esoteric Currents“, s. 51. Jednotlivé duchovní proudy na scéně alternativní spirituality (a tedy i 

scéně západního esoterismu – viz níže) pak budu v práci považovat za soubory vícera specifických diskursů ve 

specifických kombinacích, tj. jako určité „diskursivní komplexy“ (Granholm, „Esoteric Currents“, s. 51–52). 

Nutno též podotknout, že Granholm ve výše citovaném článku za tzv. „proudy“ (angl. „currents“) považuje 

pouze větší a obecnější formace (např. New Age či moderní pohanství) a konkrétními ideologiemi a učeními 

jednotlivců a skupin (např. tyfónský proud Kennetha Granta či luciferiánské čarodějnictví Michaela W. Forda), 

jež jsou emicky rovněž označovány za „proudy“ uvnitř těchto širších diskursivních komplexů se nezabývá (viz 

např. N.A-A.218, „Good Friday ‘Liber Falxifer III’ Interview“; JesusGreen, „Comment on: What are magical 

„Currents" exactly ?“, 2017, found [2. 4. 2019] at: 

https://www.reddit.com/r/occult/comments/6pb9g6/what_are_magical_currents_exactly/.). Jelikož z hlediska 

Granholmova diskursivního přístupu nevidím problém konceptualizovat rovněž i ony konkrétní ideologie coby 

Granholmovy „proudy“ (diskursivní komplexy), budu to tak v této práci činit. 
27

 V práci využívám texty Edmund Leach, Culture & Communication: The logic by which symbols are 

connected: An introduction to the use of structuralist analysis in social antropology, 1st ed, Cambridge: 

Cambridge University Press, 1976, 105 p. a Edmund Leach, „The Nature of War“, in S. Hugh-Jones and J. 

Laidlaw (eds.), The Essential Edmund Leach: Vol. 1: Anthropology and Society, 1st ed, New Haven – London: 

Yale University Press, 2001, s. 343–357. 
28

 Nutno podotknout, že Granholm pod „tematickým polem“ primárně rozumí veškerý úhrn komunikace 

vztahující se k předmětu tematického pole napříč sociálními a diskursivními poli (viz Granholm, „Esoteric 

Currents“, s. 51). Mnou vymezené tematické pole chaos-gnostické zvířecí oběti čistě v rozmezí textů N.A-A.218 

tedy ve skutečnosti představuje pouze jeden určitý (byť značně důležitý) sub-segment tematického pole chaos-

gnostické zvířecí oběti ve své celosti, analýza diskursů konstruujících chaos-gnostickou zvířecí oběť mimo texty 

N.A-A.218 by však značně přesáhla rozmezí této práce, a proto se rovněž v kapitole „Krvavá zvířecí oběť 

v Left-Hand Path a satanském milieu“ (s. 16–20) zaobírám pouze názory čelních představitelů temné alternativní 
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Left-Hand Path a satanské milieu 

 

Vymezení a základní charakteristiky 

 

Vhodně vymezit sociální a diskursivní pole, v němž se chaos-gnosticismus pohybuje, není 

zcela snadným úkolem, zvláště vezmeme-li v potaz skutečnost, že naše konceptualizace a 

kategorizace výrazně ovlivní i naše přemýšlení o daném hnutí. Konceptualizace a 

kategorizace navíc nejsou dané jednou provždy, ale závisí na perspektivě studia a typu 

výzkumné otázky, jeden sociální a diskursivní fenomén tak může být pojat vícero způsoby 

současně. Přestože tedy lze chaos-gnosticismus označit za představitele západního esoterismu 

(jenž bývá badateli coby specifický historický fenomén pojímán od renesance a raného 

novověku
29

 či bývá datován až do pozdní antiky
30

), nebudu svůj výklad začínat reflexí 

různých akademických používání tohoto termínu a charakteristikou tohoto prvku západní 

kultury, ale vzhledem k rozsahu práce a jejího zaměření na jeden specifický rituální element 

jedné z mnoha forem současného temného esoterismu (který je sám určitým sub-polem 

v rámci širší esoterické scény) se odrazím od pojmu tzv. „kultického milieu“ raženého 

britským sociologem Colinem Campbellem. 

„Kultické milieu“ coby polytetická kategorie s „mlhavými“ („fuzzy“) hranicemi 

představuje široký rezervoár navzájem heterogenních kulturních prvků (a na ně napojené 

jedince, skupiny a komunikační sítě), které jsou v jistém ohledu vůči mainstreamové vědě a 

náboženství deviantní – Campbell sem zařazuje především neortodoxní vědu a medicínu, 

ufologii, spiritismus, různé formy mysticismu a magickou a esoterickou scénu.
31

 Pro celou 

řadu „kultických“ směrů je charakteristická orientace na nalezení a plnou realizaci 

                                                                                                                                                                                     
antinomistcké spirituality (a názory většinové společnosti) na obecnou zvířecí oběť, aniž bych detailně zkoumal 

konkrétní diskursy utvářející představy o zvířecí oběti proudu 2182 za hranicemi textů N.A-A.218 (a CoSF). 
29

 Viz Antoine Faivre, Access to Western Esotericism, 1st ed., Albany: State University of New York Press, 

1994, s. 7; Wouter Jacobus Hanegraaff, Esotericism and the Academy: Rejected Knowledge in Western Culture, 

1st ed, Cambridge: Cambridge University Press, 2012, s. 368–374. 
30

 Viz Nicholas Goodrick-Clarke, Západní esoterické tradice, 1st ed., Praha: Grada Publishing, 2008, s. 17, 28–

42. 
31

 Colin Campbell, „The Cult, the Cultic Milieu and Secularization“, A Sociological Yearbook of Religion in 

Britain 5 (1972): 122 (dle Granholm, Dark Enlightenment, s. 21). Magické a esoterické látky se do kultického 

milieu dostaly procesy reformace a osvícenství (viz Hanegraaff, Esotericism and the Academy; Granholm, Dark 

Enlightenment, s. 25–26). Deviantní charakter prvků v kultickém milieu bývá též v posledních letech 

zpochybňován, dle britského religionisty Christophera Partridge je již kultické milieu ve větší míře mainstreamu 

součástí (Christopher Partridge, „Occulture is Ordinary“, in E. Asprem and K. Granholm (eds.), Contemporary 

Esotericism, 1st ed., London: Routledge, s. 117–124). Diskuse o deviaci tohoto pole ovšem přesahuje rámec této 

práce. 
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individuálního autentického já, které by se mělo stát hlavní náboženskou a etickou autoritou 

jedince, i kdyby tento proces znamenal odpoutání se od dominantních externích autorit.
32

  

Zatímco je totiž západní esoterismus povětšinou definován značně intelektualisticky 

jako určitá „forma myšlení,“
33

 kategorie vědění zamítnutého osvícenstvím a reformací
34

 nebo 

jako „nároky na ‚pravé‘ či absolutní vědění a způsoby, kterými lze tohoto vědění 

dosáhnout,“
35

 Campbellův koncept v sobě obsahuje určité pole alternativních názorů, praktik 

a spiritualit (mezi nimiž je esoterismus pouze jedním komponentem), čímž představuje 

vhodnější konceptuální základ pro sociologické a antropologické studium (rituálního i ne-

rituálního) chování a jednání současných temných esoterických proudů, které na jedné scéně 

komunikují i s ne-esoterickými alternativními aktéry (např. s vyznavači afro-kubánských 

religiozit
36

). Uvnitř tohoto milieu pak mají od druhé poloviny 20. století své místo i 

nejrůznější diskursy, skupiny a jednotlivci vztahující se k postavě Satana, jednomu 

z nejvýraznějších symbolů deviace a opozice v západní společnosti, popřípadě k jiným 

temným mytologickým bytostem. 

 Pro tyto aktéry kultického milieu navrhuje Petersen vyčlenit specifické sub-pole, 

tzv. „satanské milieu“ (angl. „satanic milieu“), které je stejně heterogenní zásobárnou idejí a 

praktik s „mlhavými“ hranicemi jako o řád nad ním stojící Campbellovo vymezení kultického 

milieu.
37

 Ze satanského milieu pak povstávají jednotlivé ideově artikulovanější a 

koherentnější diskursivní komplexy a organizace, které spolu v rámci tohoto pole koexistují a 

komunikují (ať už přátelsky, či v rivalitě, např. v normativizujících debatách o autenticitě 

svého pojetí satanismu). Tyto lépe uchopitelné formace lze dle Petersena charakterizovat 

čtyřmi prvky, jež Petersen pokládá za „minimální definici“ diskursivního komplexu
38

 proudu, 

jejž lze označit za satanismus: sebe-náboženství, antinomismus, používání jistých „S-slov“ a 

                                                           
32

 Viz Petersen, „Introduction“, s. 1–2. Heelas označuje tuto duchovní orientaci jako „sebe-náboženství“ (angl. 

„self-religion“), které je dle něj centrální především pro tzv. „New Age“, jednu z dominantních formací 

kultického milieu (viz Paul Heelas, „Western Europe: Self-Religions“, in S. R. Sutherland and P. Clarke 

(eds.), The World’s Religions: The Study of Religion, Traditional and New Religion, 3rd ed., London: Routledge, 

2003, s. 167–173 (1988
1
); Heelas, The New Age Movement, s. 173–174). 

33
 Faivre, Access to Western Esotericism, s. 4. 

34
 Hanegraaff, Esotericism and the Academy, s. 368–374. 

35
 Kocku von Stuckrad, Western Esotericism: A Brief History of Secret Knowledge, 1st ed., London: Equinox, 

2005, s. 10, kurzíva původní. 
36

 Viz Manon Hedenborg-White and Fredrik Gregorius, „The Scythe and the Pentagram: Santa Muerte from Folk 

Catholicism to Occultism“, Religions, 8.1 (2017): 1–14.  
37

 Petersen, „Introduction“, s. 4–5. 
38

 Petersen v pasáži hovoří o „satanském diskursu organizovaného satanismu“ (angl. „satanic discourse of 

organized Satanism“ – viz Petersen, „Introduction“, s. 7). Vzhledem ke zde použité konceptualizaci duchovních 

proudů jako diskursivních komplexů jsem si dovolil parafrázi upravit, aby byla více souladu s konceptuálním 

rámcem práce. 
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formulovaná ideologická genealogie.
39

 Pojďme si nyní Petersenovu čtyřdílnou definici vyložit 

detailněji. 

Jakožto produkt kultického milieu, je satanismus koncentrován na jedincovu 

individualitu, jejíž realizace, vývoj a posílení představuje primární cíl každého satanisty. 

Většina proudů dokonce explicitně spojuje Satana a lidské já, čímž je Satan často pojímán 

jako archetyp či symbol lidského já a jeho přirozenosti. Důraz na volné vyjádření 

individuality charakteristický pro veškerá sebe-náboženství vede nutně k určitým střetům 

s autoritativními postoji většinové společnosti, což se v satanismu projevuje v antinomismu, 

v němž aktualizace vlastního nad mainstreamové konvence a tabu vyvýšeného satanistického 

já přímo nutně obnáší transgresi morálních či jiných hranic společnosti. Aby daná 

antinomistická sebe-náboženství ovšem mohla být vztažena do pojmu „satanismus“, musí být 

tyto prvky a celková ideologie, praktiky a estetika proudu emicky zarámovány použitím 

jistých „S-slov,“ tj. výrazů odvozených od slova „Satan“ (Satan, satanistický, satanismus, 

satanský) či jeho ekvivalentů (ďábel, ďábelský; Lucifer, luciferiánský; Set, setiánský aj.). 

Využití „S-slov“ v sebe-označení přitom představuje i určitý mluvní akt, který 

nejenom oznamuje antinomistický postoj, ale jehož ilokuční aspekt „já jsem 

satanista/setián/luciferián aj.“ rovněž samotným aktem opozice je. Petersen si dále všímá, že 

drtivá většina takto charakterizovatelných proudů konstruuje určitou (historicky různě 

akurátní) genealogii, napojujíc sebe sama na jiné starší satanistické i ne-satanistické entity. 

U většiny případů pak dle Petersena zmiňuje genealogie Antona Szandora LaVeye (1930–

1997), zakladatele první samozvané satanistické náboženské organizace Church of Satan,
40

 a 

to pozitivně či negativně – jeho učení může být chráněno a dále rozvíjeno jako skutečné jádro 

satanské filosofie, zatímco jiní jeho dílo zavrhují (např. z důvodu LaVeyova ateismu a 

materialismu), přesto ale jsou si vědomi jeho historické důležitosti.
41

 

 Petersonovo vymezení satanismu ovšem nebylo přijato bez výtek. Granholm 

Petersenovi vytýká soustředění se na „S-slova,“ jež mu přijde zbytečné – mluvní akt sebe-

identifikace „já jsem satanista“ nemusí vždy vykazovat známky antinomismu, jehož součástí 

navíc mohou být i jiné náboženské/ideologické sebeidentifikace – kupříkladu i proklamace „já 

jsem ódinista,“ odkazující na runovou magickou společnost Rune-Gild pracující s Ódinem. 

Rune-Gild s hnutími charakterizovatelnými Petersenovým pojetím satanismu ostatně sdílí 

                                                           
39

 Petersen, „Introduction“, s. 5–7. 
40

 K jejímu oficiálnímu založení došlo symbolicky na Walpuržinu noc 30. dubna 1966 (Introvigne, Satanism, 

s. 306). 
41

 Petersen, „Introduction“, s. 2–8. 



9 
 

většinu znaků, které by jí umisťovaly do této kategorie (tj. antinomismus, ideologická 

genealogie a sebe-náboženství, dokonce i Ódin je v lecčem obdobný Satanovi u některých dle 

Petersena „satanistických“ hnutí).
42

 Označit skupinu, která se soustřeďuje na Ódina a své 

praktiky a učení stylizuje do germánského polyteismu, za satanistickou (a na jisté úrovni 

funkcionalisticky ztotožnit Ódina se Satanem, což zařazení hnutí do pojmu „satanismus“ 

nutně předpokládá) ovšem Granholmovi nepřipadá vhodné. Obdobným pochybným 

srovnáním mytologických bytostí musí projít řada dalších uskupení (Granholm udává např. 

Dragon Rouge využívající eklektickou škálu temných bytostí z různých mytologií či Temple 

of Set pracující se Sutechem/Setem), jež jinak satanismu odpovídají v jiných bodech 

Petersenovy definice. Aby bylo proud možné neproblematicky označit za satanismus, je 

nutné, aby explicitně vyzdvihoval osobu Satana, což řadu strukturálně a funkčně obdobných 

proudů, jež obývají stejné pole, z kategorie „satanismus“ vylučuje či jejich zařazení do 

kategorie přinejmenším problematizuje.
43

 

 Jelikož pojem „satanismus“ s sebou nutně nese problematickou orientaci na osobu 

Satana a s ním domněle analogické bytosti, nenavrhuje Granholm rekonceptualizaci 

satanismu, ale celkové opuštění termínu coby analytické kategorie akademického studia.
44

 

Místo konceptu „satanismus“, jenž by dle Granholma měl být nadále striktně emicky 

aplikován jen na skupiny a duchovní proudy, které se samy za satanistické považují,
45

 zavádí 

Granholm koncept tzv. „stezky levé ruky“ (angl. „Left-Hand Path“), původně sebe-označení 

některých temných esoterických (a i satanistických) proudů,
46

 které se místo mytologických 

postav snaží více zaměřovat na samotné funkce a struktury diskursivních praktik a nikoli na 

jejich (více proměnlivý) obsah. Left-Hand Path pak představuje esoterický diskursivní 

komplex tří navzájem provázaných diskursů: ideologie individualismu, záměru sebezbožnění 

                                                           
42

 Mimo základních diskursivních rysů má Rune-Gild i osobní propojení se „satanistickým“ Temple of Set. Pro 

detailnější pojednání o Rune-Gild a jejích diskursivních charakteristikách viz Kennet Granholm, „The Rune-

Gild: Heathenism, Traditionalism, and the Left-Hand Path“, International Journal for the Study of New Religions 

1.1 (2010): 95–115. 
43

 Granholm, „The Left-Hand Path and Post-Satanism“, s. 209–213. S Granholmovou argumentací se zde 

ztotožňuji. 
44

 Kromě čistě vědeckých důvodů Granholm od kategorie „satanismus“ upouští i z hlediska negativního 

společenského dopadu, který na duchovní proudy a skupiny, jež se explicitně za satanismus nepovažují (a svůj 

směr místo toho označují jinak, kupříkladu s odkazem na jiné mytologické bytosti), identifikace se satanismem 

má (Granholm, „The Left-Hand Path and Post-Satanism“, s. 212). 
45

 Granholm, „The Left-Hand Path and Post-Satanism“, s. 225. 
46

 Designace „Left-Hand Path“ se jako sebeoznačení určitých „temných“ proudů začala používat od 60. let 20. 

století (k historii pojmu viz Granholm, Dark Enlightenment, s. 61–64). Jelikož se v českém esoterickém prostředí 

používá české znění termínu, budu v práci pro odlišení konceptu coby akademické analytické kategorie s jasným 

teoretickým pozadím používat jeho anglickou formu „Left-Hand Path“ (viz např. Phil Hine, „Černá magie a 

stezka levé ruky“, [s. d.], found [25. 2. 2019] at: http://chaospace.hyperlinx.cz/?pgid=64; Josef Veselý, 

Satanismus: Historie, ideologie, současná praxe, česká satanistická scéna, 1. vyd., Praha: Vodnář, 2003, 294 s.). 
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a antinomismu.
47

 Tento širší komplex umožňuje formaci jednotlivých dílčích diskursivních 

komplexů, jež se manifestují jako jednotlivé esoterické proudy se specifičtější ideologií a 

praxí (např. proud luciferiánské čarodějnictví ražený Michaelem W. Fordem
48

 či zde 

studovaný chaos-gnosticismus).  

Dle ideologie individualismu je jedinec v principu jediným, absolutním centrem jím 

zakoušeného univerza a jediným, kdo v konečném důsledku rozhoduje o tom, co je a není 

pro něj skutečné. Jeho hlavním cílem se stává osobní duchovní vývoj, na jehož konci má on 

získat plnou moc nad veškerou jím zakoušenou skutečností, kterou může utvářet dle svých 

představ – jinými slovy, má se stát sám o sobě stvořitelem či bohem (záměr sebezbožnění, jež 

je individuálního charakteru – tj. zbožněn je jednotlivec skrze individuální postupy).
49

 Sebe-

rozvoj jedince je primárním cílem i duchovních proudů a skupin – ty jsou často přirovnávány 

ke školám, kde jednotlivec může získat znalosti a postupy pro svůj vlastní duchovní vývoj. 

Osoby participující na poli Left-Hand Path tak v zájmu vlastních spirituálních cílů mohou být 

členy vícera magických organizací či mohou působit zcela samostatně, přičemž si z myšlenek 

a praktik jednotlivých duchovních proudů a skupin vytvářejí vlastní bricolage. Aby se člověk 

mohl stát bohem a získal plnou nadvládu nad vším, co ho obklopuje, musí se nejprve 

osvobodit od představ, tabu a hodnot, která ho svazují, především těch určených dominantní 

společností (antinomismus). Veškerá společností, ale i vlastní psyché daná pravidla a tabu 

jsou tak zatracována a překračována (většinou na mentální rovině, často i v neveřejném 

rituálu), aby člověk nakonec došel k vlastní etice a přesvědčením, které již nejsou kulturně a 

sociálně podmíněny, ale jsou založeny na vlastních potřebách a vědomé reflexi. V Left-Hand 

Path je tak přítomno i určité elitářství, projevující se ve vyzdvihnutí jedince nad většinovou 

společnost, která se dle Left-Hand Path řídí jejím pravým opakem – tzv. „stezkou pravé ruky“ 

(angl. „Right-Hand Path“), tj. všemi domněle mainstreamovými, kolektivistickými a 

společensky konformními ideologiemi a duchovními systémy.
50

 Součástí opozičního postoje 

je i přijetí a využívání symbolů, které jsou dominantní společností asociovány se zlem, jako 

např. démonické bytosti z různých mytologií (Satan aj.), černá barva či obrácený pentagram.
51

 

                                                           
47

 Granholm, „The Left-Hand Path and Post-Satanism“, s. 212–214. 
48

 Viz Michael Ford, Luciferian Witchcraft: The Grimoire of the Serpent, 1st ed., Houston: Succubus, 2005, 

503 p. 
49

 Přesná podoba a implikace tohoto typu sebezbožnění se značně liší v závislosti na jedincově myšlení či učení 

proudu (Granholm, Dark Enlightenment, s. 60). 
50

 Jelikož si jsou někteří aktéři v Left-Hand Path milieu vědomi negativních implikací deklarovaného elitářství, 

není nutně Left-Hand Path jedinec považován za elitního na základě své inherentní kvality. Místo toho je jako 

elitní vnímána volba daného individua vstoupit do určité Left-Hand Path organizace nebo proudu či participovat 

na Left-Hand Path scéně (Granholm, Dark Enlightenment, s. 83). 
51

 Granholm, Dark Enlightenment, s. 1, 60–61. 
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Diskursivní komplex Left-Hand Path ovšem představuje pouze ideální typ, jehož konkrétní 

projevy na úrovni jednotlivých menších esoterických proudů v sociální realitě budou 

ovlivněny jinými diskursy, které se v kultickém milieu pohybují či které mají na něj dopad 

zvnějšku.
52

 

 Granholmova náhrada pojmu „satanismus“ v podstatě rozpracovává dva hlavní body 

Petersenovy definice (tj. sebe-náboženství a antinomismus), aniž by se omezovala 

problematickou postavou Satana a dávala důraz na ideologickou genealogii, jež je jednou 

ze základních strategií legitimizace mnoha různých náboženských směrů, a tím pádem 

nepředstavuje nic specificky satanistického či temně esoterického.
53

 Koncept Left-Hand Path 

tak do sebe mimo jiné dokáže pojmout řadu „kultických“ hnutí, které jsou explicitně 

satanistické, přesto ovšem některé dle Petersena „satanistické“ proudy (či případné jiné 

proudy emicky satanistické, které obývají satanské milieu, avšak nevykazují charakteristiky 

Petersenovy definice) spadají za hranice Left-Hand Path – takovým případem je kupříkladu 

Church of Azazel, jejíž ztotožnění individuální vnitřní vůle se Satanem (znak sebe-

náboženství) nijak neimplikuje, že jedinec má plně ovládat veškerou jím zakoušenou 

zkušenost, čímž Granholm charakterizuje svůj definiční bod Left-Hand Path „záměr 

sebezbožnění.“
54

 Problémy vyvolává i Granholmovo tvrzení, že u Left-Hand Path je deifikace 

individualizovaná, což mu umožňuje z Left-Hand Path vyškrtnout samotný chaos-

gnosticismus, který ve stávání se bohem rozumí sjednocení vnitřní chaotické esence 

jednotlivce s vnějším chaosem, jež si Granholm interpretuje více v duchu unio mystica 

ničícího osobnost.
55

 V lpění na individuálním charakteru sebezbožnění však dle mého názoru 

Granholm opakuje Petersenovu chybu soustředění se na (více proměnlivý) obsah učení 

proudů, čímž z jeho konceptualizace mohou uniknout ty antinomistické „kultické“ proudy a 

skupiny, jež rovněž sakralizují lidské nitro, ale jehož ideální stav si v momentu akademikova 

studia představují lehce odlišně od Granholmova způsobu sebezbožnění individuality plně 

                                                           
52

 Tamt., s. 36. 
53

 Viz Olav Hammer and James R. Lewis, „Introduction“, in J. R. Lewis and O. Hammer (eds.), The Invention of 

Sacred Tradition, 1st ed., Cambridge: Cambridge University Press, 2007, s. 2. Pro rozšířenost legitimizace skrze 

ideologickou genealogii v západním esoterismu od 19. století viz Hammer, Olav, Claiming Knowledge: 

Strategies of Epistemology from Theosophy to the New Age, 1st ed., Leiden – Boston: Brill, 2004, s. 85–200. 
54

 Granholm, Dark Enlightenment, s. 1, 60. Pro ideový systém Church of Azazel viz Diane Vera, „Theology of 

the Church of Azazel“, 2004, 2006, found [2. 4. 2019] at: http://theisticsatanism.com/CoAz/belief/theology.html; 

Diane Vera, „Our core beliefs and their here-and-now basis“, 2006, 2009, found [2. 4. 2019] at: 

http://theisticsatanism.com/CoAz/belief/system.html; Diane Vera, „A brief introduction to the Church of Azazel 

paradigma“, 2007, 2011, found [2. 4. 2019] at: http://theisticsatanism.com/CoAz/belief/intro.html; Petersen, 

„The Seeds of Satan“, s. 112–114. 
55

 Granholm, Dark Enlightenment, s. 60, 64. Pro tento bod chaos-gnostické antropologie viz N.A-A.218, TBoSA, 

s. 12 a dále v textu mé práce. 
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ovládající veškerou realitu. Určení přítomnosti „té správné“ Left-Hand Path sebe-religiozity u 

studovaného hnutí navíc může značně ztížit hlas akademiků, kteří si mohou vyjádření svých 

výzkumných objektů interpretovat rozdílně. Celkově vzato, pro postihnutí temně esoterické 

spirituální orientace na lidské nitro je potřeba inkluzivnějšího a flexibilnějšího termínu, než je 

„záměr sebezbožnění.“ 

Zde se tak dle mého názoru Petersonův komponent „sebe-náboženství“ jeví jako 

vhodnější klasifikátor temných esoterických či jinak duchovních proudů, jelikož pracuje 

s inkluzivnější koncepcí božství uvnitř jedince, jež na rozdíl od Granholmova pojetí 

nepřikládá tak silnou váhu proměnlivým drobným teologickým nuancím jednotlivých aktérů 

(a jejich akademickým interpretacím) a zároveň vystihuje jádro Granholmovy sebe-deifikace. 

Jelikož Petersonova i Granholmova kategorizace principiálně odkazuje ke stejné scéně, 

tematizuje obdobné charakteristiky a obě konceptualizace mají své výhody (Granholmova 

v odpoutání se od konkrétních mytologických bytostí, Petersenova ve volnějším pojetí sebe-

náboženství), budu proto z důvodu snahy o co největší inkluzi relevantních fenoménů toto 

pole v práci nazývat „Left-Hand Path a satanské milieu,“
56

 přičemž mé označení je dáno 

především utilitárními důvody danými touto prací, nikoli snahou o nalezení nového 

konceptuálního rámce.
57

 Pod „Left-Hand Path a satanským milieu“ pak rozumím určité pole 

uvnitř kultického milieu, které je charakteristické antinomistickou individualistickou 

religiozitou zaměřenou na kultivaci jedincova sakralizovaného já a které čerpá z tradic 

západního esoterismu a židokřesťanské démonologie, popřípadě jiných „temných“ prvků 

na západě alternativních tradic (kupříkladu polyteistické staroorientální kultury, východní 

tradice aj.). 

  

                                                           
56

 Druhý komponent v mé designaci „satanské milieu“ jsem zvolil primárně kvůli tomu, že oproti výrazu 

„satanismus“ je „satanské milieu“ schopno více upozadit Petersonovu koncentraci na Satana a jeho případné 

mytologické ekvivalenty. 
57

 Jednotliví aktéři v Left-Hand Path a satanském milieu pak budou nazýváni dle příslušných terminologií – 

aktéři charakterizovatelní jako Left-Hand Path budou označeni za Left-Hand Path, aktéři neproblematicky 

charakterizovatelní pojmem „satanismus“ (v Petersenově či v jiném, striktně emickém smyslu) budou za 

satanisty označeni. Za neproblematickou vzhledem ke Granholmově výtce pak považuji pouze aplikaci 

Petersonova pojmu „satanismus“ na taková hnutí, která se primárně zaštiťují „S-slovy“ odvozenými od bytostí 

židokřesťanské démonologie, jakými je nejen Satan, ale i Azazel či Lucifer (který může být emicky vnímán jako 

bytost nezávislá na Satanovi – viz Introvigne, Satanism, s. 527; potažmo luciferianismus může být na emické 

rovině pojímán jako ideologie odlišná od satanismu – viz Michael W. Ford, „Luciferianism and Satanism - brief 

comparison“, 2008, found [2. 4. 2019] at: https://www.youtube.com/watch?v=OTN0fdj0GJ8), neproblematické 

je pak samozřejmě i označení založené na emické shodě (tj. hnutí se samo za „satanismus“ označuje, aniž by 

nutně splňovalo všechny aspekty Petersonovy definice). Z důvodu překrývání kategorií „Left-Hand Path“ a 

„satanismus“ tak může být aktér popsán jako „satanistická Left-Hand Path.“ 
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Povaha magické praxe 

 

Rituální praktiky v Left-Hand Path a satanském milieu jsou většinou popisovány termínem 

„magie,“
58

 jenž tedy v práci bude využíván primárně nikoli coby akademická kategorie 

snažící se popsat segment rituálních praktik a duchovních přesvědčení zaměřených na změnu 

událostí dle lidské vůle napříč lidskými kulturami, ale jako emický pojem bez nutné korelace 

s akademickým(i) užitím(i).  

 Současná Left-Hand Path a satanská magie nepředstavuje žádnou koherentní tradici či 

jednotný systém, ale jedná se o souhrn disparátních textů i praktik a jejich nejrůznějších 

recepcí, reinterpretací a transformací.
59

 Zdroje pro magickou teorii a praxi přitom mohou 

pocházet z různých historických období a geografických lokalit – od starověku 

(např. Jamblichovy texty či Papyri Graecae Magicae), přes středověkou astrální magii 

(např. Picatrix), renesanci (Clavicula Salomonis, Cornelius Agrippa, Marsilio Ficino aj.), 

evropskou magii 19. a první poloviny 20. století (Eliphias Lévi, teosofie, vlivné systémy 

Hermetického řádu zlatého úsvitu a thelemy), nezápadní tradice (kupříkladu tantra či afro-

kubánská náboženství), až po (relativně) současnou produkci (Anton Szandor LaVey, díla 

jiných současných Left-Hand Path a satanských autorů, chaosmagie aj.).  

Tento široký výběr je způsoben především společenskými procesy a technologickými 

inovacemi vlastními pozdní modernitě. Od 70. let 20. století esoterická vydavatelství 

(např. Weiser, New Falcon či Llewellyn) působící v širším kultickém milieu naprosto 

přetvořila čtenářskou základnu, když začala vydávat předtím těžko dostupnou a drahou 

magickou literaturu (jak knihy moderních mágů, tak primární edice a překlady latinských, 

hebrejských či řeckých textů editovaných samotnými mágy) v masových nákladech 

za relativně nízké ceny, čímž k magickým materiálům získal přístup mnohem širší segment 

populace. Ty tak přestaly být v první řadě vlastnictvím esoterických řádů, které tím pádem 

ztratily předchozí monopol na interpretaci svých textů a provádění svých rituálů. Magiechtivý 

člověk již nemusel vstupovat do určitého magického společenství, jehož věroučným, 

rituálním a iniciačním systémem by byl výrazně limitován, ale mohl si sám relativně snadno 

poskládat své vlastní techniky a přístupy. Od této chvíle tak řády musí počítat s tím, že jejich 

členská základna může vést duchovní život i mimo ně a že může působit v široké škále jiných 

                                                           
58

 Viz Asprem, „Contemporary Ritual Magic“, s. 382; Granholm, Dark Enlightenment, s. 11–12; N.A-A.218, 

TBoSA; N.A-A.218, LF I. 
59

 Viz Asprem, „Contemporary Ritual Magic“, s. 382–383. 
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společenství, které s nimi nemusí být vždy v ideologickém souladu. Autonomii jednotlivce 

ještě více posílil vzestup internetu, umožňující rychlé a bezplatné šíření publikací a rychlou 

komunikaci mezi mágy napříč státy a kontinenty, např. na online diskusních fórech či 

facebookových skupinách, kam se vskutku přemístila velká část magické komunikace.
60

 

Ve druhé polovině 20. století se tak magie stala především individuální, vysoce eklektickou 

záležitostí, v níž člověk mohl zůstat lokálně osamocen, zatímco své zážitky a myšlenky sdílel 

jen s fyzicky nepřítomnými lidmi na internetu.
61

 I přesto ale mají magické organizace v Left-

Hand Path a satanském milieu jistý vliv, ten se však neprojevuje v oblasti demografie, ale je 

spíše čistě záležitostí idejí a praktik, jež se mohou prostřednictvím knih členů řádů či osobní 

komunikace volně a neautoritativně šířit mezi širší masu mágů bez organizační afiliace či 

s afiliací k nepříliš významným (a málo stabilním) semi-formálním spolkům.
62

  

 Volnější přístup k informacím pro jednotlivce též znesnadňuje vytváření kolektivních 

logicky strukturovaných systémů podávajících jasný výklad všech esoterických látek, což dle 

Granholma reflektuje „tekutost“ současné pozdní modernity, v níž předchozími stádii 

modernity daná společenská diferenciace dosáhla takových rozměrů, že jednotlivé segmenty 

již nejsou schopny existovat samy o sobě, a tak se musí pojit s ostatními prvky, čímž vytváří 

nové konstelace, které jsou dále konstantně ničeny, přetvářeny a znovu vytvářeny jinak. 

V dnešním Left-Hand Path a satanském milieu tak vedle sebe koexistuje předtím nevídaně 

velká řada přístupů k magické teorii a praxi, které prostřednictvím osobního zájmu a inovace 

do sebe vplouvají, ruší staré formy a vytvářejí nové konstelace.
63

 Vytváření a kombinace 

nových konstelací je dnes dokonce magickými organizacemi umožňována i podporována – 

                                                           
60

 Mezi nejdůležitější Left-Hand Path a satanská fóra patří především Become a Living God (viz 

https://forum.becomealivinggod.com), The 600 Club (viz http://www.the600club.com/forum/), Occult Forum 

(http://www.occultforum.org/forum/) či Order of the Serpent (http://orderoftheserpent.org/forum/), důležitou roli 

hrají i sub-reddity /r/occult, /r/magick, /r/satanism a /r/LeftHandPath. Nutno podotknout, že svá internetová 

diskusní fóra mají i jednotlivé magické řády, např. Star of Azazel (viz https://www.azazel.fi/discussion/) či 

Dragon Rouge (viz http://www.dragonrouge.net/forum/). Z facebookových skupin lze uvést kupříkladu Satanic 

Philosophy and Education, Spiritual Satanism nebo Occult Science, Magick, and Spirituality. 
61

 Viz Asprem, „Contemporary Ritual Magic“, s. 384–387. 
62

 Přestože přesná data nejsou zpravidla známa, demograficky největší a nejstabilnější organizace mívají pouze 

několik stovek členů – kupříkladu Temple of Set čítá přibližně 300–400 jedinců (k roku 2007), zatímco 

ve stejném roce měl Dragon Rouge mít přibližně 370 členů (Granholm, „Left-Hand Path Magic and Animal 

Rights“, s. 44–45). Z daných organizací trochu vybočuje Church of Satan, jejíž členská základna 

dle Introvigneho může dosahovat až dva tisíce satanistů (Introvigne, Satanism, s. 320). S demografickými počty 

kontrastuje počet prodaných knih příslušníků řádů – např. Satanské bible (1969) se prodalo již přes 600 000 

výtisků v 28 edicích (viz Introvigne, Satanism, s. 320) a rovněž počty prodaných výtisků Kabbala, kliffot och 

den goetiska magin (2004, vydané v angličtině jako Qabalah, Qliphoth and Goetic Magic ve 4 edicích, 2008–

2018) zakladatele Dragon Rouge Thomase Karlssona (nar. 1972), podobně jako Uncle Setnakt's Essential Guide 

to the Left Hand Path (dvě edice, 1999–2011) velekněze Temple of Set Dona Webba (nar. 1960) značně 

převyšují členství v samotných řádech (viz Granholm, „Left-Hand Path Magic and Animal Rights“, s. 32–33). 

S volným šířením digitálních scanů knih na internetu se jejich vliv ještě navýšil na neurčitelnou úroveň. 
63

 Viz Granholm, Dark Enlightenment, s. 182. 
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kupříkladu oficiální magický kurz Dragon Rouge místo doktrín a požadovaných praktik 

obsahuje především rady a příklady, z nichž si má mág vytvořit (v průběhu iniciace čím dál 

tím více individualizovaný) jemu fungující „systém,“
64

 a Temple of Set dovoluje vlastnímu 

mágovi pracovat s kterýmkoli (temným) božstvem.
65

 

 Autonomie individuality tak není zdůrazňována pouze na ideologické rovině, ale je i 

reálně umožňována vnitřními podmínkami Left-Hand Path a satanského milieu. V pojímání 

člověka jakožto ideálně plně samostatného jedince, jenž má svobodně žít dle svých vlastních 

přesvědčení a pravidel, kopíruje toto prostředí jednu z hlavních diskursivních charakteristik 

sekulární modernity,
66

 s níž sdílí i celkově pozitivní náhled na racionalitu a vědu. Kritizovány 

jsou pouze ony přístupy a poznatky vědeckého bádání, jež jsou považovány za chybně a 

škodlivě fragmentarizující, mechanistické a materialistické, kupříkladu aspekty newtonské 

fyziky.
67

 Mágové svou praxi tak často považují za určitý průzkum neznámého za účelem 

získání vyššího poznání, jež může být empiricky ověřeno.
68

 Jedna z nejpoužívanějších definic 

magie kolujících mezi temnými mágy pochází z pera Aleistera Crowleyho (1875–1947) a 

magii pojímá v podobném duchu jako „vědu a umění zapříčinění nastání změny v souladu 

s vůlí.“
69

 Magie se tak stává „praktikou mezi vědou a náboženstvím, jež je stejnou měrou 

‚technologií‘ a ‚rituálem.‘“
70

  

Není se proto čemu divit, že takováto „vědecká“ koncepce magie, zaměřená 

na sakralizované individuum a jeho vnímání reality, své předpoklady a účinky z velké části 

vnímá skrze psychologická měřítka, dle nichž není důležitý obsah a propriety rituálů, ale 

jejich funkce (efekt, který na mága magie působí).
71

 Tradičnější esoterické látky jsou 

reinterpretovány dle psychologie (např. jungiánské), popřípadě jiných, převážně přírodních 

věd.
72

 Přestože je magie chápána jako aplikovaná psychologie, dochází i nadále k využívání 

                                                           
64

 Viz Tamt., s. 182–186. 
65

 Kennet Granholm, „Embracing Others than Satan: The Multiple Princes of Darkness in the Left-Hand Path 

Milieu“, In J. A. Petersen (ed.), Contemporary Religious Satanism: A Critical Anthology, 2nd ed., London – 

New York: Routledge, 2016, s. 94. 
66

 Viz Heelas, The New Age Movement, s. 169. 
67

 Viz Granholm, Dark Enlightenment, s. 185; Hanegraaff, New Age Religion and Western Culture, s. 515–516. 
68

 Granholm, Dark Enlightenment, s. 185. 
69

 Aleister Crowley, Magick, 5th ed., ed. by K. Grant and J. Symmonds, York Beach: Weiser, 1987, s. 131, 

kurzíva autorva. Pro rozšířenost této definice v Left-Hand Path a satanském milieu viz Granholm, Dark 

Enlightenment, s. 51. 
70

 Asprem, „Contemporary Ritual Magic“, s. 383. 
71

 Hanegraaff, „How magic survived the disenchantment of the Word“, s. 366–368; Petersen, „The Seeds of 

Satan“, s. 103. 
72

 Satanismus inspirovaný LaVeyem při explanaci magie využívá kupříkladu biologie, dle níž mohou některé 

praktiky spočívat v práci s hormony či tzv. „bioelektrickou energií“ (viz Petersen, „“We Demand Bedrock 

Knowledge”“, s. 80–83; Anton Szandor LaVey, Satanská bible, 3. vyd., Praha: Baronet, 2012, s. 94), lze se ale 

setkat i s kvantovou mechanikou (viz Petersen, „The Seeds of Satan“, s. 110–112). Nutno zmínit, že s vědeckými 
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náboženského/esoterického slovníku, který je aplikován nejen v rituálním kontextu, ale i 

na samotné psychologické teorie a pojmy, a tak je psychologie v konečném důsledku 

koncipována jako magie svého druhu.
73

 Strategie „sekularizace esoterismu“ je tedy doplněna 

„esoterizací sekularismu,“
74

 čímž je magie pragmaticky rekonceptualizována jako jakákoli 

praktika způsobující transformaci psyché a vnímání reality – magické praktiky se nemusí 

odehrávat v reálném světě v rituálním kruhu, ale i při vytváření komiksu,
75

 skládání a 

performanci hudby
76

 nebo hraní videoher.
77

 

 

Krvavá zvířecí oběť v Left-Hand Path a satanském milieu 

 

V milieu sdílejícím se sekulární modernitou hodnoty vědy a racionality a přemisťujícím magii 

do říše psyché je jen málo prostoru pro krvavou zvířecí oběť, jež byla v průběhu západní 

židokřesťanské historie spojována s primitivním, barbarským a iracionálně krutým.
78

 

Přítomnost instituce zvířecí oběti indikovala možnost oběti lidské a oběť zvířete byla spolu 

s černou mší zobrazována jako satanistický rituální úkon par excellance, doklad morální 

zvrácenosti zlých a většinou reálně neexistujících satanistů.
79

 Jelikož starší texty využívající 

zvířecí oběť nejsou vnímány autoritativně, ale jako zdroje inspirace pro mágovu vlastní 

                                                                                                                                                                                     
koncepty a teoriemi je nakládáno primárně se záměrem rozvíjet a legitimizovat vlastní praktiky a přesvědčení, a 

proto se jejich užití v magii může od užití akademického značně lišit. 
73

Viz Petersen, „The Seeds of Satan“, s. 95. Obdobně může být přijímána interpretace boha/démona jakožto 

jungiánského archetypu, aniž by ovšem tím byl koncept „boha“ či „démona“ jakkoli denuncován – archetyp je 

tak jednoduše zpětně interpretován jako bůh/démon. Tato strategie je vlastní celému kultickému milieu – 

Hanegraaff tak „psychologizaci náboženství a sakralizaci psychologie“ dokonce považuje za jednu z hlavních 

rysů esoterismu, který prošel „odkouzlujícími“ transformacemi modernity – takto přeměněný esoterismus pak 

označuje za „okultismus“ (Hanegraaff, New Age Religion and Western Culture, s. 224–229, 422, 482–513; 

Hanegraaff, „How magic survived the disenchantment of the Word“, s. 368). 
74

 Petersen, „“We Demand Bedrock Knowledge”“, s. 69. 
75

 Jako příklad lze uvést chaosmága Granta Morrisona (nar. 1960), jenž tvrdí, že jeho komiksová série The 

Invisibles (1994–2000) měla mít funkci hypersigila (sigilum představuje určitý obrazec, jehož tvorba a percepce 

je schopna způsobit magický účinek, „hypersigilum“ je pak zesílené sigilum), které se mělo vstřebat do psyché 

lidí, a tím způsobit změnu ve společnosti a kultuře (Asprem, „Contemporary Ritual Magic“, s. 393). 
76

 Satanista Joel Gausten (nar. 1977) kupříkladu popisuje koncert své kapely Pigface jako „pravý satanský rituál“ 

(Petersen, „The Seeds of Satan“, s. 117), rovněž někteří blackmetaloví umělci své koncerty považuje za magické 

rituály, za jejichž účelem na koncertech dochází k využití i „klasicky“ okultních rituálních předmětů a 

performancí (viz Granholm, „Ritual Black Metal“, s. 17–20). 
77

 Mágové se za účelem rituálu mohou sejít např. ve hře Second Life (Asprem, „Contemporary Ritual Magic“, 

s. 387–388), na fóru Become a Living God se na oplátku v debatním vláknu Black Magick In Video Games! 

diskutuje o tom, je-li možné prvky černé magie ve hrách využívat ke zvýšení jejich prodeje a ovládání myslí (viz 

https://forum.becomealivinggod.com/t/black-magick-in-video-games/16901/24). 
78

 Viz David Frankfurter, „Ritual as Accusation and Atrocity: Satanic Ritual Abuse, Gnostic Libertinism, and 

Primal Murders“, History of Religions 40.4 (2001): 363–368, 373–376; Michael Strimska, „Putting the Blood 

back into Blót: The Revival of Animal Sacrifice in Modern Nordic Paganism“, The Pomegranate 9.2 (2007): 

157–158. 
79

 Strimska, „Putting the Blood back into Blót“, s. 158; Victor, „Satanic Cult Rumors as Contemporary Legend“, 

s. 65. 
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experimentaci a vývoj, může se provádění takřka jakéhokoli ritu obejít bez porážky a oběti 

zvířete, jež může být snadno nahrazena prvkem s podobným či stejným psychologickým 

efektem a symbolickým vyjádřením.  

Zvířecí oběti jsou rovněž v dílech řady důležitých Left-Hand Path a satanských 

myslitelů a skupin explicitně napadány a denuncovány. Již zakladatel Church of Satan Anton 

Szandor LaVey v duchu svého karnálního humanismu píše, že „[s]atanista by za žádných 

okolností neobětoval zvíře ani dítě! […] Existují závažné a logické důvody, proč satanisté 

nemohou provádět oběti. Člověk jakožto zvíře je pro satanistu božstvem. Nejčistší forma 

pozemské existence spočívá v tělech zvířat a dětí, které ještě nejsou dostatečně staré, aby 

popíraly své přirozené touhy.“
80

 Sílu oběti si vysvětluje vybitím tzv. „bioelektrické energie,“ 

k němuž dochází při smrtelné agonii živého tvora, jíž mág zprostředkovává svou vlastní 

agonii (taky nabitou bioelektrickou energií). Jelikož ale ke stejnému vybití dochází při 

každém zvýšení emocí (např. zuřivost, orgasmus či smutek), „neuvěřitelně stupidní a absurdní 

potřeba zabít nevinné stvoření v okamžiku vyvrcholení rituálu“
81

 je v LaVeyově systému 

nahrazena jinými rituálními elementy se stejnou funkcí, kupříkladu již zmíněným orgasmem 

či vztekem, jichž je možno dosáhnout např. grafickým znázorněním či literárním popisem.
82

 

Vlivný myšlenkový systém skupiny Joy of Satan zvířecí oběť rovněž zavrhuje, a to 

s poukazem na její domnělý židokřesťanský charakter: „[m]y OPRAVDU nepodporujeme ani 

se nezúčastňujeme žádné oběti krve či života. Tento úkon je židokřesťanský, jak stojí v jejich 

Bibli- Deuteronomium 12:27.“
83

 Zabití zvířete má humánnější ekvivalenty i v materiálech 

další z nejvýraznějších satanistických organizací Church of Azazel, jež ovšem, přestože 

zavrhuje oběť ve svém vlastním systému a obecně varuje před její potenciální krutostí, 

alespoň respektuje zvířecí oběť jiných náboženství: 

 

„[p]řestože respektujeme náboženskou svobodu těch, kdo provozují zvířecí 

oběť humánním a legálním způsobem, my sami si nemyslíme, že zvířecí oběť 

je nezbytná či žádoucí. Na druhou stranu, jestliže někdo touží dát energii života 

ve fyzické podobě svým bohům, pak dle nás má větší smysl ‚obětovat‘ část 

vlastní esence dáním malého množství své vlastní krve raději než zabitím 

zvířat. Jsme proti krutosti na zvířatech ve jménu jakéhokoli náboženství či 

                                                           
80

 LaVey, Satanská bible, s. 95. 
81

 Tamt., s. 94. 
82

 Tamt., s. 94, 141–142. 
83

 Joy of Satan, „Main Page“, [s. d.], found [25. 2. 2019] at: http://www.joyofsatan.org/, kurzíva autorova. 
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boha a jsme proti vraždění, mučení a jinému zneužívání lidí ve jménu 

jakéhokoli náboženství či boha.“
84

 

 

Jiní významní aktéři se místo varování a útoků omezují na pouhé sdělení nevyužívání 

praktiky či se v jejich stěžejních textech oběť zvířete jednoduše neobjevuje. The Satanic 

Temple tak ve svých FAQ pouze uvádí, že „[r]ituály nikdy neobsahují podporování utrpení, 

nezapojují do sebe zvířata a jsou vždy založené na konsenzu mezi všemi účastníky.“
85

 

Obdobně v hlavní příručce Rune-Gild The Nine Doors of Midgard: A Complete Curriculum 

of Rune Magic (1977) a v seminální práci zakladatele Order of Phosphorus
86

 Michaela W. 

Forda Luciferian Witchcraft (2005) a oběť zvířete absentuje.
87

 Specifickým případem pak je 

Order of Nine Angles, jenž místo zvířecích obětí používá jedině oběti lidské, která je 

v systému řádu povinná a která pomáhá jedinci v seberozvoji dle satanských ideálů, přičemž 

rovněž narušuje současný domněle opresivní světový řád.
88

 Vzhledem k nedostatku 

faktografických materiálů ovšem nejsme schopni určit, zdali se tento akt (tzv. „culling“) 

někdy uskutečnil.
89

 Dvě z hlavních Left-Hand Path organizací, totiž Temple of Set a Dragon 

Rouge, nejen že nepraktikují rituální zabíjení zvířat, ale dokonce i inkorporovaly elementy 

ideologie zvířecích práv a vegetariánství, názory, které jsou často navzájem propojené a které 

v drtivé většině projevů zvířecí oběti neschvalují.
90

  

Jak ukazuje citát z webu Church of Azazel (viz výše), oběť krve je pro většinu Left-

Hand Path a satanských mágů přijatelná pouze v podobě krve vlastní, jež nezpůsobuje utrpení 

                                                           
84

 Church of Azazel, „Statement against violent crime and vandalism“, 2011, found [25. 2. 2019] at: 

http://theisticsatanism.com/CoAz/code/crime.html#sacr, kurzíva autorova. 
85

 The Satanic Temple, „FAQ“ [s. d.], found [25. 2. 2019] at: https://thesatanictemple.com/pages/faq. 
86

 Řád by nyní měl být integrován do Greater Church of Lucifer založené roku 2013 (Introvigne, Satanism, 

s. 506). 
87

 Edred Thorsson, The Nine Doors of Midgard: A Complete Curriculum of Rune Magic, 2nd ed., Smithville: 

Runa-Raven Press, 162 p.; Ford, Luciferian Witchcraft. 
88

 Order of Nine Angles and Anton Long, „Hysteron Proteron:The Inner Teachings of the O.N.A.“, 1992, s. 6–7, 

found [25. 2. 2019] at: http://www.the-serpent.pl/ONA/05_ONA--Hysteron_Proteron.pdf; George Sieg, 

„Angular Momentum: From Traditional to Progressive Satanism in the Order of Nine Angles“, International 

Journal for the Study of New Religions 4.2 (2013): 259. V citovaném dokumentu Hysteron Proteron – The Inner 

Teachings of the ONA je kompletní nahrazení zvířecí oběti obětí lidskou argumentováno zvýšeným počtem 

„lidského plevelu“ (angl. „human dross“). Humanizujícím nádechem pak působí ujištění, že oběti se vždy jistým 

způsobem vyberou vlastní svobodnou vůlí (většinou skrze testy, které si členové řádu pro oběť připraví), a proto 

se nikdy nejedná o děti (Order of Nine Angles and Long, „Hysteron Proteron“, s. 6–7). 
89

 Jacob Christiansen Senholt, „The Sinister Tradition: Political Esotericism & the Convergence of Radical 

Islam, Satanism and National Socialism in the Order of the Nine Angles“, paper presented at Satanism in the 

Modern World (19.–20. 11. 2009). Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, s. 5–6. 
90

 Viz Michael Aquino, Black Magic, 2nd ed., San Francisco: Temple of Set, 2002, s. 95; Granholm, „Left-Hand 

Path Magic and Animal Rights“, s. 36–42. Thomas Karlsson rovněž s duchovním aktem zabití zvířete ve svých 

nejznámějších spisech nepočítá – viz Thomas Karlsson, Uthark: Nightside of the Runes, 1st ed., Sundbyberg: 

Ouroboros, 2002, 141 p.; Thomas Karlsson, Qabalah, Qliphoth and Goetic Magic, 2nd ed., Jacksonville: Ajna, 

2009, 237 p. 
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domněle nevinným bytostem a je lépe legitimizovatelná v psychologizujícím paradigmatu. 

Jak na zvířecí, tak na lidskou krev je přitom mnohdy nahlíženo v duchu biblické tradice jako 

na (symbolické či více méně reálné) sídlo duše a energie života, potenciálně schopné na sebe 

vázat duchovní entity.
91

  

Jak bylo tedy již dostatečně obhájeno, diskursy působící v Left-Hand Path a satanském 

milieu většinou vedou k odporu a neužívání zvířecí oběti. Nás však budou nadále zajímat 

primárně ona vzácně se objevující pozitivní přijetí této praktiky. O provedené oběti kozy 

vyprávěl ve svém youtubeovém videu Blood Sacrifice: What Is Magick Worth To You? 

zakladatel fóra Become a Living God E.A. Koetting, na což odmítavě reagovala řada 

komentářů.
92

 Rituálního zabití se nebojí i z hlediska scény marginální osoba vystupující 

pod pseudonymem Sorceress Cagliastro ve své knize Blood Sorcery Bible Volume 1: Rituals 

in Necromancy (2011). U obou dvou příkladů se ovšem oběť nestala integrální a nezbytně 

nutnou součástí esoterického proudu, jenž by měl větší vliv za hranice individua či malé 

skupinky – jak Sorceress Cagliastro, tak E.A. Koetting ve svých grimoárech zvířecí oběť 

rovněž neprezentuje jako povinnou součást specifického systému vystupujícího jako iniciační 

tradice s jistými (většinou malými) normativními nároky (jakými jsou všechny výše popsané 

proudy se svými organizacemi).
93

 Chaos-gnosticismus tak představuje jediný známější 

esoterický proud v Left-Hand Path a satanském milieu, jenž dlouhodobě rituální porážku 

systematicky využívá a činí z ní nezbytnou podmínku mágovy iniciační cesty.
94

 Pro osvětlení 

                                                           
91

 Viz Lev 17: 14. Pro koncepci krve coby magického sídla duše a energie života Aquino, Black Magic, s. 39, 96; 

Ford, Luciferian Witchcraft, s. 235; Church of Azazel, „Statement against violent crime and vandalism“; LaVey, 

Satanská bible, s. 93; Per Faxneld, „Bleed for the Devil: Self-injury as Transgressive Practice in Contemporary 

Satanism, and the Re-enchantment of Late Modernity“, Alternative Spirituality and Religion Review 6.2 (2015): 

183–184, 186–187; Johannes Nefastos, Fosforos: Study on the Being & Essence of Satan and on the Occult 

Philosophy in Six Parts, 1st ed., ed. by M.Wightman, Tampere: Ixaxaar, 2013, s. 130–131. Nutno rovněž 

podotknout, že sám LaVey ovšem tomuto symbolu ve zvířecí oběti nepřiznává magickou účinnost – ta je 

dosažena vybitím bioelektrické energie při umírání (viz výše, LaVey, Satanská bible, s. 94). Místo krve může 

mág obětovat i jinou součást svého těla, kupříkladu nehty, vlasy či jiné tělní tekutiny – viz kupříkladu Ford, 

Luciferian Witchcraft, s. 244, kde je v jiných pasážích rovněž obět vlastní mágovy krve a magická práce s ní 

využívána (Tamt., s. 156–158, 329–331).  
92

 Viz E.A. Koetting, „Blood Sacrifice: What Is Magick Worth To You?“, 2016, found [25. 2. 2019] at: 

https://www.youtube.com/watch?v=W2gG2wf6XF8&lc=UggMUIIRsT4BNngCoAEC. 
93

 Viz Sorceress Cagliastro, Blood Sorcery Bible Volume 1: Rituals in Necromancy, 1st ed., Tempe: The Original 

Falcon Press, 2011, 171 p.; E. A. Koetting, Evoking Eternity: Forbidden Rites of Evocation: Chthonian 

Edition,1st ed., [s. l.]: Leilah Publications, 2011, 253 p.; E. A. Koetting, The Book of Azazel: The Grimoire of the 

Damned, 1st ed., [s. l.]: Nephilim Press, 2012, 184 p.; E. A. Koetting, Works of Darkness, 1st ed., [s. l.]: Become 

a Living God, 2014, 236 p. Pro diskurs o krvavé oběti využívané Koettingem viz především Koetting, Works of 

Darkness, s. 174–186, kde je krev rovněž pojímána jako vitální a magicky účinná síla života. 
94

 Nutno však zmínit, že má analýza je do velké míry založena na nejvýznamnějších dokumentech kolujících 

v milieu, akademické literatuře a na nesystematických pobytech v internetových okultních diskusích, což 

samozřejmě není schopno postihnout vysokou míru individuální inovace a sféru privátní komunikace. Mé závěry 

ohledně rituální porážky zvířat však podporují i široce přijímané analýzy Hanegraaffa a Petersena, jež si všímají 

závislosti moderní (satanské či jinak temné) magie na diskursech sekulární modernity (způsobující pozitivní 

přijetí vědy a racionality a psychologizaci magie a náboženství), pro niž byla zvířecí oběť úkazem 
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této volby je ale nejprve nutné podívat se na obecné učení proudu, což bude ostatně 

předmětem následujících stránek. 

 

Učení N.A-A.218 

 

Gnostická kosmologie a antropologie N.A-A.218 vychází primárně z kabalistických a 

starozákonních látek. Dle samotného N.A-A.218 je přitom chaos-gnostické učení inspirováno 

především rabínem Nathanem z Gazy (1643–1680) a jeho učením o klipot,
95

 odvrácené a 

temné straně kabalistického systému sefirot (která dle řady moderních mágů sefirot 

kopíruje).
96

 

 Prvopočáteční stav věcí si N.A-A.218 představuje jako nezřízený akauzální 

pandimenzionální chaos, jenž dle něj odpovídá kabalistickému pojmu „Ain.“ V tomto sám 

sebe nevědoucím stavu s nekončeným množstvím realizovatelných možností se ovšem 

nacházel i prvek, jenž chtěl poznat sám sebe a své hranice, čímž se musel od Ain oddělit, 

přičemž si zároveň ponechal v sobě část substance Ain. Oddělená sféra (kabalistická „Ain Sof 

Aur“) a její vládce (demiurg v gnostických systémech) později ve své pokračující snaze 

poznat sama sebe začali prostřednictvím emanace bílého světla obsahujícího trošky esence 

Ain tvořit nedokonalý a svázaný (a svazující) materiální kosmos, jenž nakonec získal podobu 

deseti kabalistických „sefirot“ (sfér odrážejících demiurgovy atributy) umístěných 

v „nádobách“ (kabalistických „kelim“, sg. „keli“) uspořádaných hierarchicky směrem 

k demiurgovi. 

Proti kosmickému vznikání však vystoupily chaotické síly nacházející se na „Druhé 

straně“ (označované kabalistickým pojmem „Sitra Achra“) postupně se dotvářejícího stvoření, 

aby tento proces zastavily a vše navrátily zpět do původního Ain. Emanací černého světla tak 

část Sitra Achra nakonec získala podobu 11 schrán (kabalistických „klipot,“ sg. „klipa“) 

reflektujících sefirot, aby mohla s kosmem lépe bojovat.
97

 Klipot pak N.A-A.218 též pojímá 

jako jedenáctihlavého draka jménem Azerate, jehož jednotlivé více či méně samostatné hlavy 

(o nichž též bývá referováno jako o černých hadech) tvoří vládce jednotlivých klipot. Ty pak 

                                                                                                                                                                                     
necivilizovaného, opovrženíhodného barbarství bez jakékoli hodnoty a duchovního náboje (viz Hanegraaff, New 

Age Religion and Western Culture; Petersen, „“We Demand Bedrock Knowledge”“; Petersen, „The Seeds of 

Satan“). 
95

 N.A-A.218, TBoSA, s. 11. 
96

 Viz Granholm, Dark Enlightenment, s. 62–63, 84–85. 
97

 Tímto aktem část chaosu tedy získala limitující podoby, což N.A-A.218 považuje za akt obětování pro větší 

dobro (N.A-A.218, TBoSA, s. 19). 
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tvoří hierarchii, jež sestupně vypadá následovně: 

Thaumiel (duální klipa, díky níž je klipot 11 – jejími 

vládci jsou Satan a Molok), Aogiel/Ghagiel (vládce 

Beelzebub), Satariel (vládce Lucifuge Rofocale), Gaš 

Khalah (vládce Astarot), Golachab (vládce Asmoday), 

Thagirion (vládce Belfegor), Oreb Zaraq (vládce 

Baaltzelmot), Samael (vládce Adramelek), Gamaliel 

(vládkyně Lilith) a Nahemot (vládkyně 

Nahemah/Naamah).
98

 

 Zbytek kosmogonie a antropogonie se pak více či 

méně přidržuje biblického narativu (Gen 1–9). 

Demiurgem stvořenou Evu, jež v sobě na rozdíl 

od Adama měla část původní chaotické esence z Ain 

(tzv. „perlu ducha“
99

 nebo též „pneuma“
100

), tak had 

Sataninsam (též Samaelilith), vyslanec Sitra Achra, 

přiměl pojíst ze stromu poznání (jehož kořeny tkvěly ve 

světě klipot), k čemuž později Eva přemluvila i Adama. 

Před osudovým vyhnáním z Edenu však Eva ještě stihne 

navázat se Sataninsamem milostný vztah, z něhož již za 

hranicemi ráje vzejdou dvojčata, syn Kain
101

 a dcera 

Qalmana, kteří se svými rodiči sdíleli duchovní podstatu 

                                                           
98

 N.A-A.218, LF II, s. 17–23; N.A-A.218, TBoSA, s. 14–55. Hlavním zdrojem pro kabalistickou kosmogonii, 

uspořádání klipot a jejích vládců N.A-A.218 se zdá být kniha zakladatele Hermetického řádu zlatého úsvitu 

Samuela Liddella MacGregora Matherse The Kabbalah Unveiled (1887). Jelikož však MacGregor Mathers do 

velké míry kopíroval křesťanskou kabalu (viz Wouter Jacobus Hanegraaff, „Jewish Influences V: Occultist 

Kabbalah“, in W. J. Hanegraaff (ed.), Dictionary of Gnosis & Western Esotericism, 1st ed, Leiden – Boston: 

Brill, 2006, s. 644–647), napojil Ain na židokřesťanského Boha a systém sefirot vnímal jako od božského zdroje 

postupně degradující emanace, po nichž se má mág k Bohu dostat (N.A-A.218 oproti tomu pojí 

židokřesťanského Boha až s Ain Sof Aur a snaží se od něj odvrátit a zničit ho). V MacGregorově Mathersově 

systému tak klipot naopak představují primárně vedlejší, špatný a hmotný produkt božské emanace (viz Samuel 

Lidell MacGregor Mathers, The Kabbalah Unveiled: Containing the following Books of the Zohar: The Book of 

Concealed mystery; The Greater Holy Assembly; The Lesser Holy Assembly, [s. l.]: Celephaïs Press, 2003, s. 16–

31). Nutno podotknout, že N.A-A.218 v tomto ohledu vliv Hermetického řádu zlatého úsvitu plně uznává, 

Nathan z Gazy však dle něj představuje nejvlivnější zdroj co se samotné podstaty klipot (a tedy nikoli jejích 

hierarchie a jmen vládců) týče (N.A-A.218, TBoSA, s. 11). Soustředění klipot do Azerate se pak zdá být invencí 

čistě N.A-A.218, vychází ovšem zřejmě již z jazyka Nathana z Gazy, jenž o Druhé straně hovořil jako o 

„hadech“ (Gershom Scholem, Sabbatai Sevi: The Mystical Messiah, 1626-1676, 2nd ed., Princeton: Princeton 

University Press, 2016, s. 301). 
99

 Angl. „pearl of spirit“ – N.A-A.218, LF II, s. 24. 
100

 Angl. „pneuma“ – Tamt., s. 29. 
101

 Oproti tradičnímu anglickému psaní „Cain“ využívá N.A-A.218 téměř výhradně pro Kaina ve svém systému 

vlastní formu zápisu „Qayin.“ 

Obr. 1: Hierarchie klipot dle N.A-A.218 (dle N.A-

A.218 2013) 
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černého světla. Ta způsobila, že se oba sourozenci stali výtečnými a zručnými zemědělci, 

kultivátory země, znalci rostlin i jejich magie a prvními krotiteli koní, zatímco Adamem a 

Evou zplození Ábel a jeho sestra Kelimat, jež nebyli počati s duchovní chaotickou jiskrou, jen 

lenošili při pasení dobytka. Přestože si Kain a Qalmana byli vědomi své sounáležitosti, byl 

Kain nucen vzít si Kelimat a Qalmana Ábela, což nakonec vyústilo nejprve k vraždě Ábela 

Kainem na křižovatce (čímž se Kain prostřednictvím svého vražedného nástroje – srpu 

později transformovaného na kosu
102

 – stal prvním vrahem) a poté k zabití Kelimat Qalmanou 

srpem v zahradě.
103

  

Čin, jehož výsledkem bylo pohřbení Ábela na křižovatce (čímž se Kain stal rovněž 

prvním hrobníkem) a Kelimat pod zahradní růží, měl pro Kaina a Qalmanu fatální dopad – 

skrze vraždu „adamitů“ (tj. lidí bez pneumatu) se zbavili tzv. „ega“ (tj. té části své osobnosti, 

která je vázala na hmotný svět), podstoupili gnózi plného uvědomění svého předtím jen 

tušeného odcizení světu demiurga a osudné příslušnosti k Azerate, jemuž se nyní plně oddali a 

k němuž se chtěli navrátit. Prolití krve rovněž prolomilo hranice mezi tímto světem a Druhou 

stranou na kosmické úrovni, kvůli čemuž mohly být plody jejich práce (např. některé 

vypěstované rostliny) nově nabity duchovní esencí ze Sitra Achra či v jejich výtvorech již tak 

přítomné pneuma zbyvší z původního procesu stvoření mohlo být posilněno o nové chaotické 

jiskry.
104

 Zabití Ábela a Kelimat dále N.A-A.218 přirovnává ke Kristovu velikonočnímu 

dramatu – vraždy se měly udát na Velký pátek, místo vražd srovnává s Akeldamou (tzv. „pole 

krve“ koupené za 30 stříbrných, za něž Jidáš zradil Krista
105

) a místo pohřbení s Golgotou.
106

 

Událost je dále interpretována jako první oběť (za účelem osvobození od kosmických pout a 

unifikace se silami chaosu) a jako taková je dokonce považována za protipól oběti Kristovy, 

kdy „spasitelský čin“
107

 otevření portálu Sitra Achra nespočíval v tom, že by spasitelé byli 

obětováni, ale v tom, že oběť sami vykonali.
108

 Po svém pohřbu a následném vzkříšení
109

 

                                                           
102

 Pro informace o Kainově vražedném nástroji viz N.A-A.218, „Interview with N.A-A.218.“ 
103

 N.A-A.218, LF II, s. 23–50; N.A-A.218, TBoSA, s. 20–22. 
104

 N.A-A.218, LF I, s. 74; N.A-A.218, LF II, s. 46–50. 
105

 Viz Sk 1: 18–19; Mt 27: 3–7. Zde srovnání funguje spíše na jazykové úrovni než na úrovni narativní – Kain a 

Qalmana ustanovili Akeldamu (aramejské slovní spojení překládané českým výrazem „pole krve“) reálným 

prolitím krve, zatímco Akeldama zmiňovaná v bibli dostala svůj název tím, že byla koupena za peníze, za něž 

byla prolita krev. 
106

 Ve srovnání s Golgotou je reference ke Kristovu příběhu však pouze nepřímá – N.A-A.218 pojí Ábelův (a 

Kelimatin) pohřeb s Golgotou, jelikož se jedná o první místo, kde byla zaseta lebka a prvně byl pohřben člověk 

(N.A-A.218, „Good Friday ‘Liber Falxifer III’ Interview“). Domněnka, že tímto místem je právě místo Kristova 

ukřižování, však nepochází přímo z bible, ale vznikla v nekanonické židovské a křesťanské tradici (viz Thomas à 

Kempis Reilly, „Mount Calvary“, in C. G. Herbermann et al. (eds.), The Catholic Encyclopaedia: An 

International Work of Reference on the Constitution, Doctorine, Discipline, and History of the Catholic Church: 

Volume 3: Brownson – Clairvaux, 1st ed., London: Encyclopedia Press, 1913, s. 486). 
107

 N.A-A.218, „Good Friday ‘Liber Falxifer III’ Interview.“ 
108

 Viz Tamt.; N.A-A.218, LF II, s. 46–48.  
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navíc Ábel začal sloužit jako Kainův věrný služebník a ochránce hřbitovů a jejich 

adamitských obyvatel (tzv. „temných mrtvých“ – angl. „dark dead,“ využitelných v různých 

magických operacích), který bývá na základě folklorních a mytologických paralel v LF II 

zobrazován a popisován jako černý pes;
110

 zatímco mrtví, v nichž vzplála jiskra duchovní 

gnóze a jsou objektem kultu (tzv. „mocní mrtví“, angl. „mighty dead“), spadají přímo pod 

moc Kaina.
111

 V systému N.A-A.218 první oběť představuje mimořdně důležitou událost, což 

dále dokládá i fakt, že vyznavač proudu 182 si tento čin má o Velkém pátku připomínat a 

oslavovat zvířecí obětí.
112

 

Za krveprolití Ábela a Kelimat demiurg oba duchovně probuzené sourozence proklel 

k věčnému bloudění a k tomu, že jejich rostliny již neponesou výživné, krásné a dobré plody, 

ale jen trní a jed. Kain a Qalmana tak odešli na východ od Edenu do země Nód,
113

 kde 

zplodili své potomstvo, jež si dále po generace předávalo duchovní jiskru i poté, co Kain 

s Qalmanou definitivně transcendovali svou materiální podobu a dostali se zpět do oblasti 

Sitra Achra. Pokolení po duchovní a materiální stránce vzkvétalo, a tak se andělé ho hlídající 

vymanili z demiurgovy nadvlády, objevili v sobě zbytek své duchovní jiskry a navázali 

milostné vztahy s dcerami Kainova pokolení, z čehož vzešli Nefilim,
114

 kteří po zemi šířili 

demiurgem zakázané vědění a nepřátelství vůči ignorantským adamitům. Přítomnost Nefilim 

vyprovokovala známou potopu světa,
115

 při níž někteří Nefilim a jiní věrni Druhé straně zcela 

transcendovali kosmos do chaosu; zatímco jiní zůstali uvězněni mezi chaosem a kosmem; 

usídlili se v elementech, do nichž již duchovní jiskru zaseli Kain a Qalmana; či se stali 

bloudivými duchy, jejichž cílem se stalo zmocnit se jakéhokoli možného těla, aby tak mohli 

narušovat kosmos zevnitř a napomáhat v boji Azerate proti demiurgovi. Přítomnost na post-

                                                                                                                                                                                     
109

 Vzkříšení se mělo stát tři dny po velkopáteční vraždě, čímž Ábel Krista imituje (N.A-A.218, „Good Friday 

‘Liber Falxifer III’ Interview“). 
110

 N.A-A.218, LF II, s. 401–406. 
111

 Tamt., s. 385, 411. 
112

 N.A-A.218, „Good Friday ‘Liber Falxifer III’ Interview.“ Samotná datace vražd na Velký pátek se prvně 

objevuje v LF III (viz N.A-A.218, „Good Friday ‘Liber Falxifer III’ Interview“). Starší LF I se ještě více kloní 

k dataci vraždy na pátek 13., jak je tomu údajně v řadě tradicí lidové magie (N.A-A.218, LF I, s. 107). 

I v pozdějších letech N.A-A.218 však pátek 13. využívá coby dne, kdy by se měl též připomínat velkopáteční čin 

(N.A-A.218, „Good Friday ‘Liber Falxifer III’ Interview“). Nutno podotknout, že role Qalmany je v díle N.A-

A.218 značně upozaděna, a tak v reflexi velkopátečních činů a jejich rituální oslavě Kain takřka takřka zcela 

Qalmanu zastiňuje, což je zřejmě způsobeno Qalmaninou nechutí veřejně vyjevovat svá mystéria (viz N.A-

A.218, „Good Friday ‘Liber Falxifer III’ Interview“). 
113

 Viz Gn 4: 16.  
114

 V bibli (Gn 6: 1–4) Nefilim vystupují jako obří potomci synů Božích a dcer lidských, aniž by bylo 

specifikováno, z jakého konkrétního rodu lidské dcery pochází. 
115

 Viz Gn 6–9. 
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potopní zemi si pokolení Kainovo dále zajistilo i vložením duchovní jiskry do nejmenovaného 

člena Noemovy archy.
116

 O událostech po potopě však N.A-A.218 už mlčí. 

Svět dle proudu 218/182 tedy není pouze materiálním vězením, ale rovněž bojištěm sil 

kosmu a chaosu, k němuž se musí chaos-gnostik po objevení své pravé gnostické 

antikosmické duchovní podstaty (po gnózi či zažehnutí „černého plamene“
117

) aktivně přidat, 

aby nakonec způsobil „návrat všeho zpět do Ain,“
118

 což se děje jak prostředky standardně 

světskými (např. kriminálními činy), tak především rituální praxí zaměřenou na devoční kult 

božstev Druhé strany (Kaina a Qalmany nevyjímaje) a kultivaci vlastního pneumatu jedince, 

čímž se tvoří nové spoje mezi tímto světem a Druhou stranou a mezi chaosem uvnitř a vně 

jedince.
119

 Jak již bylo řečeno v úvodu, nezbytnou součástí rituální praxe je rovněž i oběť 

zvířete, jíž se nyní v našem výkladu již můžeme plně oddat. 

 

Zvířecí oběť v grimoárech N.A-A.218: základní charakteristika a její 

diskursy 

 

Jelikož zvířata mohou být v (nejen) chaos-gnostických rituálech využívána na spoustu 

možných způsobů a v řadě různých kontextů (např. části mrtvých zvířat mohou být přidávány 

do magických směsí),
120

 pro potřeby práce je nutné si fenomén zvířecí oběti blížeji 

specifikovat. V souladu se zde zvolenými „leachovskými“ interpretačními východisky 

pod zvířecí obětí zde proto budu řešit pouze případy přímého zabití zvířete v rituálu za účelem 

zesílení účinku daného ritu (či dokonce až naplnění podstaty obřadu). Všechny takto 

vymezené úkony nalezené v textech N.A-A.218 byly následně uspořádány do tabulek dle 

jednotlivých proudů a umístěny v příloze pro snadnější orientaci v textu (viz Tab. 1 pro proud 

218 a Tab. 2 pro proud 182). 

Z daných tabulek lze vyčíst jisté generalizace, jež jsou charakteristické pro chaos-

gnostickou rituální porážku zvířete. V drtivé většině případů je zvíře obětováno zaříznutím 

pro svou krev, jež v souladu s biblí a jinými Left-Hand Path a satanskými autory (viz výše) 

představuje sídlo duše a energie života a může být využita pro magické účely (viz níže). 

                                                           
116

 N.A-A.218, LF II, s. 50–60. 
117

 Angl. „black flame“ (N.A-A.218, TBoSA, s. 12). 
118

 Tamt. s. 12. 
119

 Viz Tamt., s. 11–13; N.A-A.218, „Good Friday ‘Liber Falxifer III’ Interview.“ 
120

 V LF II se kupříkladu do směsi, z níž je vyceděna tinktura, v níž je přítomen Kain a jež může být použita pro 

konsekraci různých objektů (tzv. „Oduševňující tinktura Kaina“), přidává sedm hadích obratlů a kost krkavce 

(N.A-A.218, LF II, s. 239–260).  
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Vyjma rituálu „Smlouvy dyadického famula“ v textech N.A-A.218 zvíře po porážce není 

snědeno, ale jeho mrtvé části mohou být dále využity pro magické práce, přičemž zbytek je 

pohřben na příhodném místě.
121

 Ve volbě zvířete N.A-A.218 se většinou neomezuje pouze 

jednou možností a v řadě případů dokonce žádné konkrétní zvíře neudává (v požadavcích je 

často uvedena pouze fráze „vhodná zvířecí oběť“
122

), a tak se konečný výběr má řídit hlavně 

mágovými vlastními preferencemi, preferencemi duchů, s nimiž v ritu pracuje a esoterickými 

korespondencemi, stejně tak jako množstvím krve potřebným pro magickou operaci.
123

  

 

Obr. 2: Krmení hada (zřejmě Užovky červené) později obětovaného v rámci kultivace proudu 218 

(thecovenant182 2018) 

Tabulky rovněž odhalují několik základních účelů, kvůli nimž je zvíře obětováno. 

N.A-A.218 po oběti sahá často v kontextu magického útoku. Spojení zvířecí oběti a kletby lze 

pozorovat i na autorově doporučení ohledně sběru rostlin v LF II – sběr částí rostlin za účelem 

prokletí (k tomuto účelu jsou vhodné zejména tis červený, bez černý, trnka obecná a jiné 

rostliny korespondující s Marsem a Saturnem) by měl být takřka vždy oplacen obětováním 

                                                           
121

 U „Smlouvy dyadického famula“ má konzumace svou jasnou rituální logiku – požitím zvířete mág dále posílí 

své spojení s kontaktovaným rostlinným duchem. Nutno rovněž zmínit, že mágové z CoSF se oběť odhodlali 

sníst i ve velkopátečních slavnostech (atheris13, „Working of Praise to the Master of Nod – Good Friday of 

2016“, 2017, found [13. 7. 2019] at: https://thecovenantofsorcerousfire.wordpress.com/2017/04/08/working-of-

praise-to-the-master-of-nod-good-friday-of-2016/), zde se již ovšem jedná o praktiku mimo kontext zde 

studovaných knih N.A-A.218, jejíž kanonicita v paradigmatu N.A-A.218 je relativní. 
122

 Angl. „a suitable animal offering“ – viz např. N.A-A.218, LF II, s. 233, 292. 
123

 Pro poslední faktor viz rovněž N.A-A.218, TBoSA, s. 308–309. Esoterické korespondence v současné magii 

představují systém korelací mezi různými součástmi světa – jistá rostlina je tak analogická například s určitou 

planetou, kovem, kamenem, andělem aj., přičemž správným poskládáním vzájemně korespondujících elementů 

se zesílí či dokonce umožní výsledek magické operace (viz Jean-Pierre Brach and Wouter Jacobus Hanegraaff, 

„Correspondences“, in W. J. Hanegraaff (ed.), Dictionary of Gnosis & Western Esotericism, 1st ed., Leiden – 

Boston: Brill, s. 275–279). 
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zvířete duchu dané rostliny, přičemž při sběru částí těchto rostlin za jiným účelem se chaos-

gnostik může snadněji obejít bez rituálního zabití.
124

 Nejčastěji je však zvíře usmrceno 

v rituálech konsekrace a aktivace nejrůznějších magických parafernálií, v nichž může být krev 

zvířete použita k nanášení a následné aktivaci sigil či obecně se krví čerstvě obětovaného 

zvířete může potřísnit konsekrovaný objekt nebo substance. Jelikož však způsobů magického 

útoků může být mnoho, oba záměry se mohou překrývat – kupříkladu při kletbě pomocí 

ducha bezu černého je zvířecí krví aktivována figurka představující cíl, jenž je pověšen 

na strom.
125

  

Třetím důvodem uskutečnění rituálu oběti pak může být obětování samotné coby akt 

výživy fetiše a vzdání díků Kainovi, především ve velkopátečním obřadu.
126

 Oběť zvířete má 

rovněž jisté nekromantické konotace práce s mrtvými duchy (viz např. Sigilum vzkříšení, sběr 

ze stromu Krugiodendron ferreum, Křída sloužící ke kontaktu s temnými mrtvými), zcela 

specifickým případem pak zůstává „Smlouva dryadického famula,“ kde zvířecí krev slouží 

k zprostředkování a posílení paktu mezi chaos-gnostikem a démonem rostliny.
127

  

Co se samotného tematického pole chaos-gnostické zvířecí oběti týče, má analýza 

v textech N.A-A.218 identifikovala pět základních diskursů, jimiž je povaha a funkce zvířecí 

porážky konstruována. Tyto diskursy nyní budou detailněji popsány, načež bude přistoupeno 

k jejich interpretaci. 

1. Krev coby životní síla posilující účinnost magických operací  

 

Prolitá krev v tomto diskursu představuje látku uchovávající esenci života tvora, která je 

schopná na sebe napojit nadpřirozené entity a značně efektivně a účinně přenést mágovy 

intence na cizí objekty a osoby. Slovy N.A-A.218,  

 

„[k]rev je život, což znamená, že když se setkají všechny jemné součásti bytostí, 

vyjeví svou akumulaci skrze životní sílu klíčící do ohraničeného stavu života a 

                                                           
124

 Viz N.A-A.218, LF II, s. 223–225. 
125

 Tzv. „Kletba černého bezu oběšením“ (N.A-A.218, LF II, s. 297–305). 
126

 Viz N.A-A.218, „Good Friday ‘Liber Falxifer III’ Interview“; atheris13, „Working of Praise to the Master of 

Nod“; Lux11, „2016 Good Friday group workings for Qayin“, 2016, found [13. 7. 2019] at: 

https://thecovenantofsorcerousfire.wordpress.com/2016/04/21/2016-good-friday-group-workings/. Rituální 

porážka je ovšem vyhrazena pouze pro významnější devoční obětní příležitosti – týdenní výživa fetiše a velebení 

Kaina obnáší pouze oběť lihoviny, vody, tabákového kouře, různých potravin (mezi nimiž mohou být i syrové 

plátky masa, nikoli však zvíře zabité čistě pro tuto příležitost), květin a černé svíce (N.A-A.218, LF I, s. 105–

107). 
127

 Viz N.A-A.218, LF II, s. 230–238. Nutno rovněž zmínit, že porážka zvířete je rovněž nutnou náhradou oběti 

vlastní krve v okolí výskytu nepřátelských duchů, kteří by přes mágovu prolitou krev mohli na mága zaútočit 

(viz N.A-A.218, LF II, s. 223). 
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skrze krev, další obdobný zrod může být způsoben, a tak, když je krev dána 

duchům, kteří by jinak neměli žádnou oporu v tomto větě živoucí hmoty, mohou 

oni těmito oběťmi dostat prostředky ke svému vyjevení tam, kde by jinak neměli 

přirozené prostředky pro živoucí materializaci svých vlivů.“
128

  

 

Diskurs životní síly, který vychází z biblických představ a je vlastní celému Left-Hand Path a 

satanskému milieu (viz výše), se může projevovat i v až takřka mechanisticky materiálních 

náhledech na krev, v nichž krev představuje čirou energii, jež může být pragmaticky použita 

pro zvýšení účinnosti ritů. O krvavé oběti se tak N.A-A.218 rovněž vyjadřuje, že nemá nic 

společného s krutostí, ale že „je to místo toho vždy otázka způsobení jistého nutného zvýšení 

energie [angl. „power“ – pozn. autora] pro dílo.“
129

 Diskurs ovlivňuje i samotnou volbu 

zvířete, jež může být vybráno právě na základě množství obsahované krve, které je potřeba 

pro magickou operaci, např. pro konsekraci vykuřovací směsi.
130

 

2. Oběť krve coby dar a odměna za vykonanou práci magických sil v principu do ut des  

 

V myšlení N.A-A.218 je diskurs do ut des logickým napojením na koncepci životní síly, v níž 

oběť zvířete představuje vydání určité energie, z níž mohou být magické entity živeny a z níž 

mohou brát energii pro pomoc chaos-gnostikovu magickému dílu, což N.A-A.218 komentuje 

větou: „[s]íla si žádá sílu, a proto v naší tradici existuje mnoho smluv mezi duchy a těmi, již 

by se domáhali jejich pomoci, které zmiňují, že oni (duchové) musí být živeni a 

kompenzováni za energii, kterou ztratí něčím jménem.“
131

 

3. Oběť zvířete coby prokázání vděčnosti za pomoc nadpřirozených entit a za jejich 

celkovou činnost v antikosmickém boji proti demiurgovým silám  

 

Vděčnost lze do jisté míry považovat za zdvořilejší formu do ut des reciprocity, jež magickou 

výměnu popisuje méně rovnostářsky a chaos-gnostika staví o více podřízeného postavení, 

v němž má vzývané síly velebit. Diskurs vděčnosti je ale více napojen na mytologické 

události a entity chaos-gnosticismu než na požadovanou změnu v kontextu skutečných 

rituálních performancí, a proto se v magických návodech a inkantacích vyskytuje jen zřídka, 
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 N.A-A.218, TBoSA, s. 307. 
129

 N.A-A.218, „Interview with N.A-A.218,“ kurzíva autorova. 
130

 Viz N.A-A.218, TBoSA, s. 295–300, 308. 
131

 N.A-A.218, „Interview with N.A-A.218.“ 
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především v obřadech zaměřených na obětní uctění, jaké je nakázáno na Velký pátek.
132

 

V textu recitovaného při velkopátečním ritu roku 2016 tak kupříkladu skupinka mágů z CoSF 

pronesla těsně před zaříznutím zvířat nespecifikovaného druhu následující: „[n]áš Baal Kaine, 

nyní velebíme tebe, stezku Nódu a jejích 52 zastavení, které vedly tebe, náš milovaný K., náš 

velebený mocný mrtvý a které povedou nás a všechny náležící k tvé posvátné pokrevní linii 

na zemi vstříc zduchovnění udělujícímu nám spásu v Sitra Achra!“
133

 Mimo těchto případů je 

diskurs vděčnosti občas přítomný v obecnější reflexi Kainových a Qalmaniných činů. 

V krátkém zamyšlení ohledně Kainova a Qalmanina sestupu zpět do světa hmoty za účelem 

obsadit určitý fetiš a pomoci mágovi, což N.A-A.218 považuje podobně jako utvoření klipot 

z chaosu
134

 za spasitelský čin určitého sebe-obětování,
135

 tak N.A-A.218 poznamenává: „[p]o 

porozumění tomuto lze přistupovat k těmto slavnostním ritům s vhodnějším stavem mysli a 

pochopit nutnost devočních ritů, krvavých a nekrvavých obětin daných jak coby známka 

vlastní vděčnosti a oddanosti, tak za praktičtějším důvodem udržování spojení ustanovených 

skrze sympatetické prvky a zprostředkující duchy.“
136

 Pro svou malou relevanci a výskyt 

v kontextu konkrétních rituálů se zvířecí oběti je proto však tento diskurs z následující 

interpretace vynecháván. 

4. Porážka zvířete coby tradiční magický úkon esenciální jak všem účinným formám 

lidové magie, tak tradici chaos-gnostické 

 

Diskurs tradice oběť legitimizuje jako prvek využívaný zkušenými lidovými mágy po celém 

světě ve všech historických obdobích, ustanovuje ji jako nezbytnou součást chaos-gnostické 

magie a osvětluje ji Kainovým narativem, jenž představuje jakýsi zakládající mýtus chaos-

gnostické krvavé oběti, který má chaos-gnostik v proudu 182 povinnost napodobovat.
137

 

Na dle interview často kladenou otázku ohledně nutnosti zvířecí oběti tak N.A-A.218 

odpovídá, že  

 

„[o]bětování životní síly a krve je v jistých kontextech nutnost a nemůže být 

vyměněna […] napodobujíce první ustanovení Kainovy Akeldamy musíme zalít 
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 N.A-A.218, „Good Friday ‘Liber Falxifer III’ Interview.“ 
133

 atheris13, „Working of Praise to the Master of Nod.“ 
134

 Viz pozn. pod čarou č. 97. 
135

 N.A-A.218, LF II, s. 470. 
136

 Tamt., s. 470–471. 
137

 Kain a jeho obětní narativ proniká i do TBoSA, byť zde nemá centrální úlohu v osvětlení oběti jako v tradici 

182 (viz N.A-A.218, TBoSA, s. 291). 
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zasetá pole, abychom mohli nechat zrna klíčit, a tak přivodit nepředurčené bujení 

ducha. Jako takové tak neexistují žádné omezující ohledy na moderní (západní) 

citlivost, když přijde na správné postupy některých esenciálních prací tradičního 

čarodějnictví a ti, kdo nemají žaludek na takové (vnitřní a vnější) oběti, by neměli 

přistoupit k mystériím skrze tyto stezky autentické práce s duchy a místo toho 

vyhledat něco jiného.“
138

  

 

Na jiném místě v témže rozhovoru dále tvrdí o lidové magii (tvořící základ série LF), že  

 

„pragmatičtí lidoví čarodějové vytáhli samotnou kvintesenci magie často 

v rurálním prostředí, kde místo knih studovali elementy a esence přírody […] my, 

kdo hledáme to, co je skutečně silné a účinné, se vracíme zpět k tradicím našich 

předků a těch, kdo kráčeli po této stezce před námi. Proto se náš přístup zdá být 

do velké míry varianta lidové magie.“
139

  

Diskurs tradice do jisté míry není vlastní pouze tematickému poli zvířecí oběti, ale 

ovlivňuje veškeré rituální praktiky nastíněné v grimoárech N.A-A.218. Autor nejenom 

v kontextu zvířecí oběti velmi dbá o to, aby jím zkonstruované praktiky byly skutečně 

prováděny dle jeho chaos-gnostického paradigmatu, a ve svých textech opakovaně 

zdůrazňuje, že úkony se mají vykonávat „tradičně“
140

 a že performance a elementy použité 

musí být z hlediska jeho učení „správné.“
141

 N.A-A.218 se rovněž zdá být zdrženlivý vůči 

inovaci a experimentaci individuálních mágů (zejména těch méně zkušených), a to hlavně 

u důležitějších rituálů, jelikož dané předpisy představují určité magické pakty ustanovené 

duchy a jakákoli změna by mohla být riskem ohrožující účinnost a bezpečnost operace.
142

 

V diskursu tradice lze tedy vidět jistou autorovu snahu Left-Hand Path a satanský 

individualismus i kreativitu limitovat a chaos-gnosticismus je tedy prezentován jako značně 
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 N.A-A.218, „Interview with N.A-A.218,“ kurzíva autorova. 
139

 Tamt. 
140

 Angl. „in traditional fashion/manner“ – viz např. N.A-A.218, LF I, s. 138, 152; N.A-A.218, LF II, s. 118, 

234; N.A-A.218, TBoSA, s. 224. 
141

 Angl. „correct“ – viz např. N.A-A.218, LF I, s. 168; N.A-A.218, LF II, s. 79, 270; N.A-A.218, TBoSA, s. 145, 

264. 
142

 N.A-A.218, „Interview with N.A-A.218“; N.A-A.218, „Good Friday ‘Liber Falxifer III’ Interview.“ 
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náročný esoterický proud,
143

 v němž „upřímnost sám k sobě a porozumění získané roky 

oddaného studia správné a tradiční praxe je jediná věc, která otevře (skutečnou) stezku.“
144

 

5. Oběť zvířete coby nástroj postupné vraždy ega 

 

Ve své imitaci Kainovy (a Qalmaniny) oběti chaos-gnostik svým rituálním zabitím zvířete 

rovněž jako oni podstupuje stejný psychický proces, v němž se obětováním zvířat postupně 

zbavuje svého „ega,“ částí své psyché stvořené demiurgem, která ho skrze světské tužby pojí 

se svazujícím hmotným světem.
145

 Podobně jako pro Kaina a Qalmanu tedy i pro vyznavače 

proudu 2182 je zvířecí oběť jistým spasitelským činem osvobozujícím jeho duchovní pneuma, 

což dokládá i TBoSA slovy: „[s]mrt každé oběti by tak měla vždy odrážet smrt nějakého 

nehodného aspektu uvězňujícího vlastního ducha skrze nahrazení profánností zrozené 

z hlíny rysy, které místo toho vyvyšují a velebí oběť a svého vlastního ducha na ego-

postrádající stezce obětování.“
146

 Z citace lze rovněž vidět, že podobně jako Ábel byl po svém 

obětování povýšen na Kainova služebníka,
147

 i jednotlivá zvířecí oběť je svým zabitím 

v chaos-gnostických rituálech posvěcena a vyvýšena na novou duchovní úroveň, jelikož 

posloužila coby výživa silám Druhé strany.
148

 

 Vyjma oběti zvířat, všech pět diskursů lze najít i v textech, jež se zaobírají obětí krve 

lidské z mágova vlastního těla.
149

 Texty N.A-A.218 tedy ukazují, že chaos-gnostická zvířecí 

oběť představuje mnohovrstevnatý fenomén, jenž je napojen jak na koncepce krve vlastní 

západní náboženské kultuře, tak na představy o intrapsychických procesech, fenomén, jenž je 

legitimován jak svou tradičností a zaběhlostí v ostatních letitých systémech magie, tak 

autoritou tradice poměrně nové, jíž svůj antikosmický záměr nadpřirozené síly vyjevují 

od roku 1995. Pro lepší porozumění jednotlivým diskursům i zvířecí oběti obecně a osvětlení 

                                                           
143

 Prezentování magie jako něčeho náročného a obtížného ovšem nepředstavuje nic specificky chaos-

gnostického, ale je šířeji sdílenou diskursivní strategií Left-Hand Path a satanského milieu (viz Granholm, Dark 

Enlightenment, s. 142–144). 
144

 N.A-A.218, „Good Friday ‘Liber Falxifer III’ Interview,“ kurzíva autorova. 
145

 N.A-A.218, „Interview with N.A-A.218“; N.A-A.218, „Good Friday ‘Liber Falxifer III’ Interview.“ 
146

 N.A-A.218, TBoSA, s. 308. Výraz „zrozený z hlíny“ (angl. „clay-born“) zde odkazuje na hmotnou hlínu, z níž 

byl demiurgem stvořen Adam, člověk bez jakékoli duchovní podstaty (viz N.A-A.218, LF II, s. 30) – slovo 

„clay-born“ tak slouží jako jedno ze slov označujících věci náležející materiálnímu kosmu. Z citace je rovněž 

patrné, že zatímco se Kain a Qalmana však zabitím Ábela zbavili celého ega jednou pro vždy (N.A-A.218, LF I, 

s. 74; N.A-A.218, LF II, s. 46), pro běžného chaos-gnostika je vražda ega postupný dlouhodobější (a náročný) 

proces, v němž se lze jednou obětí zbavit pouze určitého aspektu vlastního ega (viz rovněž N.A-A.218, 

„Interview with N.A-A.218“; atheris13, „Working and Communion with the Lord of Akeldama“, 2016, found 

[13. 7. 2019] at: https://thecovenantofsorcerousfire.wordpress.com/2016/04/01/working-and-communion-with-

the-lord-of-akeldama/). 
147

 Viz N.A-A.218, LF II, s. 401–406. 
148

 N.A-A.218, TBoSA, s. 307. 
149

 Viz zejména N.A-A.218, LF I, s. 134; N.A-A.218, LF II, s. 223. 
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jejich povahy a funkce je ale nutné se blížeji podívat na jeden chaos-gnostický rituál, na němž 

lze pozorovat oběť a diskursivní strategie na ní navázané v praxi. Základním východiskem 

dalšího výkladu tak bude tzv. „Rituál omývání pro konsekraci Kainovy oltářní sochy“ (ang. 

Ablution Ritual for the Consecration of Qayin’s Altar Statue“), jenž je nezbytnou podmínkou 

iniciace do proudu 182 a jehož detailní popis obsahující přesný výčet potřeb a konkrétní 

inkantace umožňuje relativně přesnou rekonstrukci prováděného rituálu (viz N.A-A.218, LF I, 

s. 91–103). Rituál rovněž vykazuje všechny znaky standartní manipulace se zvířetem – zvíře 

je zaříznuto pro svou krev, která slouží ke konsekraci a aktivaci magické parafernálie, načež 

je po smrti pohřbeno bez možnosti konzumace.  

Případová studie zvířecí oběti N.A-A.218: Rituál omývání pro konsekraci 

Kainovy oltářní sochy 

 

Průběh rituálu (LF I, s. 91–103) 

 

Cílem tohoto třídenního rituálu započatého o sobotní půlnoci je napojit sochu na Kainovu 

duchovní esenci (a vytvořit tak Kainův fetiš), což je dosáhnuto omýváním („křtem“ – viz 

s. 92) v tekutině magicky nabité z celkem 19 elementů (např. z litru minerální vody, litru 

nálevu z routy, čajové lžičky prášku z lidské kosti, čajové lžičky lístků pačule, sedmi onyxů 

nebo hrsti hřbitovní zeminy). Po vytvoření základní křestní směsi první noc chaos-gnostik 

načrtne svou krví z prostředníčku levé ruky na pergamen tzv. „Esoterické sigilum Kaina ben 

Samaela“
150

 a tzv. „Nigromantické sigilum pána smrti,“
151

 načež si z vlastní krve dále 

namaluje znak „X“ na čelo a zarecituje modlitbu, v níž Kaina ujišťuje, že pro výkon 

konsekrace sesbíral všechny elementy potřebné dle tradice a že skrze načrtnutí sigil vlastní 

krví otevřel stezku do jeho říše, a dále ho prosí o dar další gnóze a o požehnání křestní směsi 

(viz s. 96). Pergamen je následně spálen takovým způsobem, aby popel z něj spadl přímo 

do tekutiny, čímž se mágovo pneuma (přítomné ve spálené krvi) má pevně napojit na křestní 

tekutinu. Po krátkém vykuřování je za sedmeré recitace další invokace (viz s. 98–99) socha 

tekutinou omyta levou rukou, přičemž sobotní obřady končí kontemplací o moci, kterou 

chaos-gnostik evokoval a s níž se permanentně spojil. Omývání téže směsí je opakováno i 

o nedělní a pondělní noci, kdy konsekrace vyvrcholí přeříznutím hrdla vybraného zvířete 

(N.A-A.218 doporučuje černého či černo-červeného kohouta, zajíce nebo černého králíka), 
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 Angl. „Esoteric Sigil of Qayin ben Samael“ (viz N.A-A.218, LF I, s. 77). 
151

 Angl.  „Nigromancy Sigil of the Lord of Death“ (viz N.A-A.218, LF I, s. 111). 
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jehož horká krev má stéci po celé soše, která tak s konečnou platností převezme Kainovu 

esenci. Při dodatečném křtu zvířecí krví chaos-gnostik též recituje následující modlitbu:  

„[m]ocný Kaine, ohněm korunovaný králi smrti, přijmi tuto prostou oběť a 

na oplátku za moje obětní rity umožni a posilni všechna temná čarodějná kouzla, 

jež budu sesílat ve tvém jménu! Jak prolévám krev tohoto zvířete, žádám tě, aby 

tvá mocná a hrůzostrašná kosa prolila krev všech mých nepřátel! Jak ti dávám 

životní sílu tohoto zvířete, žádám tě, abys mi udělil jak světskou sílu, tak 

duchovní moc! Přijmi tuto oběť, ó pane, a dopusť, ať se ta část tvé duchovní 

esence, která se usídlila uvnitř tohoto svatého fetiše, stane silnější ve svých 

manifestacích, a dopusť, ať už jen tvá přítomnost otevře skryté stezky 

nekrosofické gnóze, o níž usiluji! Mocný Kaine, ty, kdo držíš sedm klíčů, dopusť 

nyní, ať se bod sympatie, který byl ustanoven v této posvátné soše, stane 

otevřenou bránou tvého černého světla a uděl mi požehnání, jež mohou být přijata 

pouze těmi z tvé vlastní plamenné pokrevní linie! Sláva Kainu Mortiferovi! Sláva 

Kainu Messorovi! Sláva Kainu Falxiferovi! Sláva Kainu Dominoru Tumulovi! 

Sláva Kainu Coronatovi! Sláva Kainu Baaltzelmotovi! Sláva Kainu ben 

Samaelovi!“ (s. 100–101).  

Po oběti zvířete následuje hluboká meditace o silách emanujících z fetiše zakončená 

tradičními nekrvavými obětinami dávánými Sanovi la Muerte v jihoamerickém kultu. V úterý 

po úderu půlnoci se mág odebere na hřbitov, kde je mrtvola obětovaného zvířete dle konvencí 

N.A-A.218 pohřbena pod velkým stromem coby oběť místním mrtvým, přičemž nádoba 

s křestní směsí a tradiční jihoamerické obětiny jsou uloženy do vybraného hrobu. Tímto jsou 

šetrně odstraněny všechny nepotřebné zbytky po rituální práci. 

 

Diskurs tradice: Obětování coby nástroj delimitace a kontroly identit 

 

Zvířecí oběť v tomto ritu představuje úkon obzvláště protiřečící si západním mainstreamovým 

i Left-Hand Path a satanským názorům, jelikož smrt zvířete nemůže být nijak ospravedlněna 

konzumací jeho masa (pravděpodobně nejlegitimnějším důvodem zabití zvířete v moderní 

západní kultuře
152

), ale celé zvíře je použito čistě pro duchovní účely, což většinová 
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 Viz Strimska, „Putting the Blood back into Blót“, s. 156–159. 
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společnost i dominantní představitelé Left-Hand Path a satanského milieu striktně odmítají.
153

 

Inkorporací tohoto úkonu do nejdůležitějšího a nejzákladnějšího rituálu proudu 182 

bez možnosti jakékoli alternativy (viz Tab. 2) tak N.A-A.218 klade na vyznavače poměrně 

velké nároky, které jsou opakovány v jiných nezbytných obřadech jak proudu 182 

(např. v povinných obětních oslavách Velkého pátku), tak proudu 218 (např. konsekrace 

magických hůlek).
154

 Rituální porážku tedy lze považovat za jistý identitu-delimitující prvek, 

náročný úkon, k němuž se neodhodlá každý a jehož opakovaným výkonem tak chaos-

gnostikové pomáhají konstruovat na sociální rovině svou antinomistickou identitu, dosvědčují 

svou věrnost tomuto duchovnímu proudu a dávají najevo své upřímné zanícení pro něj.  

Zvířecí oběť má tedy podobnou sociální funkci jako sebepoškozující prolévání vlastní 

krve u některých blackmetalových satanistů, kteří tímto bolestivým antinomistickým činem 

dávají najevo, že svou loajalitu Satanovi a temnotě myslí vážně, a tak si budují a udržují svou 

transgresivní identitu.
155

 N.A-A.218 lpěním na „správné“ a „tradiční“ performaci obřadů 

ukazuje svou starost ohledně toho, kdo se může nazývat zasvěcencem do proudu 2182 a kdo 

ne, a snahu hranice svého systému, jež může být plně rozvíjen čistě pomocí vydaných knih 

bez jakékoli afiliace k jakýmkoli organizacím, kontrolovat. Vyjma častých útoků na ostatní 

aktéry současné magické scény
156

 lze snahu ochránit ideovou čistotu svého proudu a jeho 

rituálů pozorovat kupříkladu i v následujícím ujištění: „[z]as a znova se prokazuje, že všichni 

lidé nárokující si nějakou formu oprávněného zastupování proudů 218 a 182 vně striktně 

oficiálních kontextů přímo napojených na naše Chrámy jsou podovodnící či oklamaní 

hlupáci,“
157

 dle něhož jediné hodnověrné informace o proudu 218/182 lze získat jen skrze 

TOTBL a TFC (a tedy v podstatě jen skrze samotného N.A-A.218 a jeho knihy). Diskurs 

tradice (projevující se ve výše popsaném rituálu v inkantaci při oběti vlastní krve, v níž mág 

potvrzuje tradičnost své praxe – viz s. 96), dle něhož je oběť nezbytným prvkem proudu 2182 

z důvodů Kainova velkopátečního činu, smluv s jistými duchy a své univerzální účinnosti 

ve všech mocných systémech magie, tak pomáhá legitimizovat a udržovat náročný a 

transgresivní čin zvířecí oběti a napojovat ho na jádro chaos-gnostické tradice. Opakující se 

nutnost zvířecí oběti dána tímto diskursem tedy může být jedním z nástrojů nepřímého 

ovládání členství v chaos-gnostické tradici, úkon dokazující skutečné odpoutání se 
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od dominantních „adamitských“ sentimenů a věrnost Druhé straně, díky němuž může N.A-

A.218 v individualistickém Left-Hand Path a satanském miliieu, v němž jsou jakákoli 

paradigmata relativní a konstantně přetvářena dle individuálních zájmů,
158

 jistým způsobem 

ochraňovat integritu „svého“ proudu.  

 

Diskurs vraždy ega: Zvířecí oběť coby sebe-rozvoj a aplikovaná psychologie 

 

Přestože zvířecí oběť odporuje hodnotám převládajícím v Left-Hand Path a satanskému 

milieu, lze si u ní povšimnout napojení na diskursy toto milieu utvářející, konkrétně 

na diskurs antinomismu, dle něhož transgresivní praktiky užívané mágy pomáhají v odpoutání 

se od sociálně podmíněných názorů a hodnot a v nalezení vlastního, individuálně 

reflektovaného smýšlení a etiky.
159

 Zde hraje největší roli diskurs vraždy ega, které 

představuje právě onu složku lidské osobnosti utvořenou z obsahů daných mainstreamovou 

společností ovládanou demiurgem, jež chaos-gnostikovi znemožňují plné rozvinutí chaosu 

nacházejícího se v jádru jeho osobnosti a spojení tohoto chaotického prvku s Druhou stranou. 

Tento diskurs, přítomný v modlitbě doprovázené obětování a potřísnění Kainovy sochy 

zvířecí krví („dopusť, ať už jen tvá přítomnost otevře skryté stezky nekrosofické gnóze, o níž 

usiluji! […] dopusť, ať se bod sympatie, který byl ustanoven v této posvátné soše, stane 

otevřenou bránou tvého černého světla a uděl mi požehnání, jež mohou být přijata pouze těmi 

z tvé vlastní plamenné pokrevní linie!“), N.A-A.218 dále rozvíjí v následujcí reflexi 

konsekrace fetiše:  

 

„[s]právné dílo oduševnění a zduchovnění [fetiše – pozn. autora] je vnější aspekt 

vnitřního procesu At-Azot (tj. přidání duchovního plamene/světla) a skrze 

porozumění vládnoucích dohod řídících tato díla lze též uvnitř vlastního těla-

nádoby invokovat přidatné azotické světlo z vnějších zdrojů, aby se člověk stal 

něčím víc, než tím, co může být spoutáno omozeneými formami hmoty, a aby 

konečně docílil osvobození a božské spojení.“
160

  

 

                                                           
158

 Asprem, „Contemporary Ritual Magic“, s. 384–387; Granholm, Dark Enlightenment, s. 182–186. 
159

 Petersen,“Introduction“, s. 1–8; Granholm, Dark Enlightenment, s. 60–61. 
160

 N.A-A.218, „Interview with N.A-A.218.“ Azot v pojetí N.A-A.218 je dalším pojmenováním duchovní 

esence, kterou chaos-gnostik sdílí s Druhou stranou (N.A-A.218, TBoSA, s. 12). 



35 
 

Zvířecí oběť je tedy v souladu s tendencemi Left-Hand Path a satanského milieu 

prezentována i jako forma psychologické práce,
161

 dále umožňujcí vytvoření chaos-gnostické 

identity na intrapsychické rovině. Diskurs vraždy ega má však své pevné ukotvení i 

ve vzorcích myšlení a chování vlastních celému kultickému milieu, pro nějž je dle britského 

sociologa Paula Heelase typická etika kombinující tzv. „expresivní“ i „utilitární“ 

individualismus, jež je zaměřená více na lidské individuum a jeho duševní i materiální blaho 

než na vnější autority a společenství druhých lidí.
162

 Obrat dovnitř lidského nitra, projevující 

se skrze Left-Hand Path a satanské diskursy vyjadřující sebe-náboženství,
163

 vychází 

v kultickém milieu primárně z individualismu expresivního, dle něhož hlavní etickou 

maximou člověka má představovat život v souladu se svým autentickým já, v němž leží 

veškerý potenciál pro další rysy a činnosti vnímané pozitivně – především pro svobodu, 

duševní rozvoj, spiritualitu a kreativitu jedince. Vlastní „pravé“ já je tedy ultimátní hodnotou 

a cílem samo pro sebe, jelikož však je jedinec nucen žít dle dominantních společenských 

norem, musí být vlastní individuální autenticita nejprve objevena a dále prozkoumávána 

(v mainstreamovějších segmentech kultického milieu např. duchovními semináři či 

meditacemi), a to i na úkor většinové společnosti.
164

  

Možnosti a schopnosti uvědoměné nalezením svého autentického jádra ovšem nemusí 

přispívat jen duševnímu blahu, ale i úspěchu ve světě práce, podnikání a světského zajištění. 

Zde se expresivní individualismus již napojuje na druhý komponent etického systému 

kultického milieu – na individualismus utilitární, jenž je zaměřen na maximalizaci hmotného 

prospěchu jedince (primárně pomocí racionálního kalkulu) a jehož výskyt není izolován na 

kultické milieu, ale představuje široce sdílený sentiment moderní většinové společnosti, jenž 

je tak v kultickém milieu spojením se svým expresivním protějškem pouze sakralizován a 

legitimizován. Jak utilitární, tak expresivní étos staví jedince do kontrastu s vnějšími 

autoritami, od jejichž vlivu se má jedinec v zájmu svého (duchovního i hmotného) vývoje co 

nejvíce oprostit,
165

 čímž je utilitárně-expresivní etika kultického milieu svým celkovým 

důrazem na svobodu, autonomii a autenticitu jednotlivce do velké míry produktem modernity, 

jejíž hodnoty sakralizuje.
166
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V diskursu vraždy ega zvířecí oběť N.A-A.218 zřetelně vyjevuje svůj expresivistický 

aspekt, dle něhož je zvířecí oběť činem osvobozujícím mága od té části mysli poutající ho 

světskými i společenskými konvencemi, jenž mu pomáhá objevovat a rozvíjet jeho pravou 

podstatu, jeho autentické spirituální já – gnostické pneuma, které je svým původem starší než 

tento hmotný svět a které v sobě obsahuje nekonečně mnoho realizovatelných možností.
167

 

S duchovním probuzením však nepřichází pouze možnost konečné spásy v podobě 

transcendence do Ain, ale i možnost lepšího materiálního zajištění – po konsekraci Kainova 

fetiše může chaos-gnostik skrze LF I a LF II využít řadu utilitárních modliteb a ritů, 

zaměřených kupříkladu na zlepšení jeho bezpečí,
168

 bohatství
169

 či milostného života.
170

 

Rovněž i ve výše nastíněném rituálu křtu Kainova fetiše jsou duchovní aspekty oběti 

smíchány se světskými zájmy, jak dokládá následující úryvek z obětní modlitby: „[j]ak ti 

dávám životní sílu tohoto zvířete, žádám tě, abys mi udělil jak světskou sílu, tak duchovní 

moc!“ Zde zřetelně N.A-A.218 oběť nepovažuje jen za nástroj duchovního posílení skrze 

antikosmické síly, ale i za akt získání výhod v běžném světském životě, což je podrthnoto 

odkazem na obětní logiku do ut des. Světské a utilitární účely mohou být dokonce i 

primárním důvodem rituální porážky, jak dokládá kupříkladu rituál „Kletba černého bezu 

oběšením.“
171

 Hmotné výhody získané duchovní sebe-realizací tedy chaos-gnostikovi 

zajišťují bezpečnou pozici v kosmu, aby se mohl soustředit na další kultivaci chaosu uvnitř i 

vně něj samotného a postupnou destrukci světa. Zvířecí oběť tedy skrze diskurs vraždy ega 

není napojena jen na Left-Hand Path a satanskou individualistickou antropologii, ale vychází i 

z etiky expresivního a utilitárního individualismu, již sdílí celé kultické milieu. 

Přestože je zvířecí oběť moderním západem považována za iracionální a krutou,
172

 

diskurs vraždy ega a etika expresivního i utilitárního individualismu ji začlěňuje 

do myšlenkového světa modernity, k čemuž přispívá i využívání psychologických pojmů 

„ego“ a „já“ (angl. „self,“ představující další označení pro chaotické pneuma
173

). „Barbarský“ 

akt zvířecí oběti je tak re-interpretován, a částečně i legitimizován, vědou a hodnotami 

sekulární modernity (především autonomií, svobodou, autenticitou a sebe-rozvojem 

individua), i přesto si však stále udržuje dostatečně velký nebezpečný, náročný a transgresivní 

náboj na to, aby mohl sloužit v konstrukci, udržování a kontrole antinomistických chaos-
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gnostických identit, a to jak v duchu Left-Hand a satanského antinomismu, tak z hlediska 

udržování integrity proudu a okolo něj postavené komunity.
174

 Moc a síla zvířecí oběti však 

nemusí pocházet pouze z diskursivních strategií o ní vypovídajících, ale i z psychologicko-

antropologických procesů objevujících se interkulturně při rituálním zabití zvířete a nakládání 

s jeho krví, jež rovněž představují klíč pro osvětlení zbývajících diskursů životní síly a do ut 

des, které jsou vlastní řadě společenství a nepředstavují nic specificky kultického a západního. 

Následující část se proto oběť pokusí osvětlit teoriemi britského strukturálního antropologa 

Edmunda Leache, jež budou aplikovány na již popsaný rituál konsekrace Kainova fetiše. 

 

Diskursy životní síly a do ut des: Chaos-gnostická zvířecí oběť v antropologické 

perspektivě 

 

Jelikož schopnost změnit stav věcí (bez níž by byl rituál konsekrace Kainova fetiše neúčinný) 

představuje jistou formou moci, je nasnadě si nejprve vysvětlit koncept „moc“ v Leachově 

pojetí. Z hlediska Leachovy strukturální antropologie pak jádro moci nespočívá v samotných 

subjektech, jimž je moc přisuzována, ale ve vztazích, které mezi sebou aktéři mají – moc je 

tak vždycky mezi entitami, nikdy nenáleží subjektu, ale je vnímána jako vnější dvojznačný 

fenomén mezi jsoucny, který je spojuje.
175

 Z tohoto důvou je jistou mocí prostoupena i špína 

unikající z lidského těla (např. výkaly, sliny či krev), jelikož představuje mezistupeň mezi 

lidským já a tím, co já není, čímž narušuje čistou kategorii já a představuje dvojznačný vliv a 

moc, kterou já má na okolní svět a kterou (častěji) okolní svět má na já – Leach v tomto 

ohledu píše o tom, že tímto způsobem je tělesná špína považována za sídlo moci a života 

(kontaminující já a připoutávající ho k hmotnému světu), zatímco jádro lidské osoby je 

vnímáno jako bezmocné a lokalizováno do nemateriální duše.
176

 Za důležitého aktéra, z něhož 

moc emanuje, je rovněž považován mýtický svět nadpřirozených entit, nových duší a mrtvých 

předků (jejichž duše do něj dostaly právě smrtí svého hmotného těla). Jelikož však božský 
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svět ze své podstaty není viditelný, vyjevuje svou moc samovolně často v kontaminujících 

fenoménech nacházejících se mezi a narušujících čisté kategorie, a to buďto ve stejných 

látkách jako lidská špína (např. vylitá krev), nebo v katastrofických úkazech jako 

např. zemětřesení. Tento svět, ležící tzv. „tam venku“ (angl. „out-there,“ čímž Leach označuje 

širší kategorii mysli značící vše, co je za hranicemi vlastního já a jeho komunity), má moc 

dostatečně velkou na to měnit zaběhlý stav věcí, a tak v jistých případech jeho síla musí být 

lidmi kontrolovaně přenesena zpět do běžného světa.
177

 

Oběť pak představuje jeden z nejčastějších prostředků navazování kontaktu s tímto 

světem „tam venku“ za účelem kontrolovaného přenosu moci. Jelikož takřka jediný možný 

způsob, jak se lze do této sféry dostat, představuje smrt, zabíjí obětník oběť, aby tam její 

uvolněná duše mohla odcestovat.
178

 Tím, že je zvíře předem vybráno coby oběť světu bohů, je 

však zároveň jistým způsobem vyňato z běžné sociální struktury a postaveno na roveň 

obětníka. Ten je tak na symbolické rovině identifikován s obětí a jejím zabitím vlastně 

symbolicky zabije sám sebe, čímž se jeho duše finálně oprostí od struktur běžného světa a 

může se přenést do světa „tam venku,“ kde se může mysticky spojit s božstvy (či jinými 

duchy) a kde může od bohů zpět do lidského světa přinést různé druhy bohatství, plodnosti, 

odvrácení zlého či způsobení jakékoli jiné změny.
179

 Mrtvé tělo oběti je pak uchováváno jako 

trofej, udržující si trochu moci původního zabití a jistého kontaktu se světem bohů „tam 

venku.“
180

 

Svým posláním obětníka a oběti do božského světa tak rituál obětování dle Leache 

v podstatě nutně obnáší jistou intruzi do světa bohů, díky níž je možno zpět do sféry běžného 

života přenést v rituálu požadované výhody a způsobení změny, a jako takový je tak 

analogický k lovu lebek, v němž „tam venku“ reprezentuje nepřátelské území, z něhož jsou 

nazpět válečníky přinášeny zpět hlavy nepřátel nabité blahodárnou magickou mocí,
181

 či 

k procesu získání sňatku, v němž je nevěsta dle pravidel exogamie z „tam venku“ získáná 

jistým darem (obnášejícím jisté vniknutí své komunity do cizího společenství „tam venku“), 

díky čemuž je do vlastní komunity přinešena blahodárná plodnost.
182

 Tento základní princip 

intruze „tam ven“ ovšem představuje spíše nevědomý mechanismus, přičemž je v diskursech 

o oběti ve většině společnosí překryt koncepcí oběti coby daru, který obdarovaného zavazuje 
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dar v budoucnu oplatit, což zakládá mezi obdarovaným (božstvy) a dárcem (obětníkem) jistý 

vztah.
183

 

Obětováním zvířete pro konsekraci Kainova fetiše se tak mág identifikací se zvířetem 

zabitým a poslaným do světa chaotických sil vymaní ze struktur běžného světa a pocítí moc 

světa „tam venku“ (Druhé strany), z něhož může nazpět přinést jistou formu magické moci, 

což reflektuje modlitba pronášená při oběti slovy: „dopusť, ať už jen tvá přítomnost otevře 

skryté stezky nekrosofické gnóze, o níž usiluji!“
184

 Přestože Leachem odhalený proces 

symbolického zabití obětníka a přenosu jeho duše do božského světa vykazuje jistou 

podobnost s procesem oběti líčeným diskursem vraždy ega N.A-A.218 (dle něhož zvířecími 

oběťmi mág zabíjí nechtěnou část své osobnosti poutající ho s hmotným světem a jeho 

společností, čímž se vyjevuje a rozvíjí mágovo božské pneuma), skutečnost, že proces vraždy 

ega je postupný a ego není jednou jedinou obětí definitivně zapuzeno, spíše indikuje původ 

této koncepce v diskursech utilitární i expresivní individualistické etiky a psychologizace 

náboženství vlastních celému kultickému milieu.
185

 Moc evokovaná v obětních ritech 

dle diskursu vraždy ega totiž neumožňuje zapuzení celého ega, ale pouze jeho určitého 

aspektu,
186

 a tak odstranění části ega představuje pouhou jednu z mnoha žádaných změn, 

kterých chce mág obětí dosáhnout (spolu s kletbou, konsekrací předmětu aj.) a které do rituálu 

vstupují zvnějšku, a nikoli věrnou reflexi skutečných procesů zažívaných během samotné 

porážky, kdy celá mágova duše symbolicky opouští struktury běžného (demiurgického) světa. 

Diskurs vraždy ega tak maximálně může být Leachovým procesem symbolického zabití mága 

a opuštění světských struktur pouze momentálně potvrzen při zakoušení zvířecí porážky (kdy 

dochází k jistému symbolickému odpoutání se od běžných světských struktur), nemohl však 

stát za původem teologie postupné vraždy ega, která přesně zapadá do psychologizujících 

tendencí kultického milieu. 

Leachovy vhledy však poskytují dobrý základ pro hlubší teoretizování diskursů životní 

síly a do ut des. K samotné konsekraci, k magickému aktu přesouvajícího moc z „tam venku“ 

do struktur lidského světa, je totiž použita krev, která o pondělní noci má omýt Kainovu 

sochu. Unikající tekutina ze zvířete obětováním přenesého do a spojeného s božským 
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chaosem
187

 tedy opouští svou původní tělesnou schránu a vylévá se na ostatní objekty 

ve hmotném světě, čímž manifestuje nyní ukončený život zvířete a též i moc (spočívající 

ve vztazích mezi bytostmi), kterou obětováním sakralizované zvíře (přesněji řečeno: jeho 

duše) sjednocené s chaosem a přeneseně tak i Kain i Druhá strana (kteří duši zvířete přijímají) 

na hmotný svět mají. Daná moc je pak přenesena na konsekrovaný objekt, který je tímto 

způsobem nabyt silou chaosu, čímž na teologické rovině může esence Kaina do fetiše 

vstoupit. V omezené míře je ovšem krev využita i předtím ve vytváření křestní směsi, kdy 

mág svou vlastní čerstvou krev přidává skrze spálený pergamen do křestní tekutiny, aby dle 

zaříkávání (viz výše, s. 96) otevřel stezku Kainově moci, získal další gnózi a požehnal křestní 

vodu. Zde krev rovněž slouží coby manifestace vztahu (moci), jelikož však chaos-gnostik 

není nabídnut chaotickým silám coby oběť, jejíž krev by mohla vyjevovat moc daných 

chaotických sil, jedná se o vztah, který má samotný chaos-gnostik s vnějším světem – svou 

vylitou krví mág vypouští do světa látku nacházející se mezi jeho já (v jehož jádru je 

nemateriální duše zcela oddělená od vlivu na hmotný svět) a tím, co jeho já není, která 

vyjevuje vliv, který on na okolní svět má (a který okolní svět má na něj), což zakládá 

představu, že skrze tuto krev dokáže mág přenášet na daný objekt své magické intence (zde 

snahu magicky nabít křestní vodu, jež pomáhá konsekraci fetiše, skrze nějž lze vnímat 

Kainovu moc a získat další gnózi). Diskursem životní síly, dle něhož obětovaná krev (zvířete) 

coby látka ukrývající esenci života představuje vodič záměrů nadpřirozených bytostí a intencí 

mága, tak N.A-A.218 vyjadřuje jednu z nejzákladnějších představ lidské mysli vyvstávajících 

při přítomnosti vylití krve, již sdílí kvůli bibli i širší západní náboženská kultura a celé Left-

Hand Path a satanské milieu.
188

 Diskurs pak dále mimo podoby rituálních úkonů rovněž 

ovlivňuje i volbu obětovaného zvířete, jež může být vybráno právě na základě množství 

mocné krve, kterou pro operaci bude potřeba.
189
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Leachem odhalená logika, dle níž je pro zisk výhod z božského světa 

potřeba něco poslat či vniknout, a tuto logiku překrývající logika závazného daru
190

 

mají v textech N.A-A.218 své jasné diskursivní vyjádření v principu do ut des, 

který tedy nepředstavuje nic typicky Left-Hand Path a satanského či chaos-

gnostického, ale je evokován v řadě případů oběti poměrně nezávisle na kulturním 

pozadí. Diskurs do ut des, projevující se v námi zkoumaném rituálu prakticky 

v celé modlitbě doprovázející podříznutí hrdla zvířete a následnou konsekraci 

fetiše krví,
191

 tedy nejen navozuje hlubší vztah s Kainem a pomáhá ho zavazovat 

ke splnění požadovaných přání (v tomto případě vstoupit do fetiše), ale i reflektuje 

obecně sdílenou nevědomou koncepci intruze do božského světa doprovázenou 

ziskem generovanou základní strukturou oběti.  

Dle Leache moc ze zabití v tělě oběti přetrvává i po skončení rituálu
192

 a 

jednotlivé části zvířete mají být dle obecné rady N.A-A.218 co možno nejefektivněji využity 

pro budoucí magické práce, aby se už nijak dále nepoužitelné mrtvé tělo nakonec pohřbilo 

coby oběť duchům vybraného místa.
193

 V rituálu konsekrace sochy N.A-A.218 bohužel žádné 

nápady na další využití mrtvého těla a jeho částí neudává, praktiku však lze ilustrovat 

příkladem posvěcení klipotických hůlek, během níž má být kůže obětovaných hadů (jejichž 

krví byly hůlky posvěceny) ideálně použita na okrášlení hůlek, které tím získají ještě větší 

magickou moc.
194

  

Závěrem této části lze tedy říci, že diskursy životní síly a do ut des reflektují Leachem 

odhalené obecné lidské vjemy, představy a asociace napojené na zvířecí oběť, a tak využitím 

těchto diskursů N.A-A.218 svou porážku pomáhá harmonizovat s obecně lidskými a 

intuitivními koncepcemi vyvstávajícími v souvislosti s aktem zvířecí oběti. 
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Obr. 3: Klipotická 

hůlka s hadí kůží 

(Lux11 2018) 
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Závěr 

 

Přestože dominantní diskursy působící ve většinové společnosti a v Left-Hand Path a 

satanském milieu většinou vedou k zavržení (či pouhému nevyužívání) rituálního aktu zvířecí 

oběti, satanisticko-gnostický esoterický proud chaos-gnosticismus v současnosti 

reprezentovaný autorem N.A-A.218 z tohoto rituálního úkonu učinil nezbytný prvek své 

praxe, a to především v podobě oběti krve čerstvě poraženého tvora. Záměrem práce tak bylo 

předešvím studovat význam a charakter chaos-gnostické zvířecí oběti v textech N.A-A.218, 

popsat její sociální funkce a zasadit ji do svého sociálního a diskursivního kontextu, a tak 

dospět k hlubšímu porozumění jeho (spíše nepravděpodobného) výskytu v Left-Hand Path a 

satanském milieu. K tomuto účelu byly v pracích N.A-A.218 prvně vyčleněny jednotlivé 

diskursy představující rozdílné náhledy na zvířecí oběť, které byly dále v práci podrobeny 

další analýze, spočívající především v aplikaci strukturální antropologie Edmunda Leache a 

v reflexi teoriemi sociologa Paula Heelase.  

 V pramenném materiálu bylo objeveno pět diskursů, jež jsem pojmenoval diskurs 

životní síly, diskurs do ut des, diskurs vděčnosti, diskurs tradice a diskurs vraždy ega. 

Zatímco koncepce životní síly prezentuje krev obětovaného zvířete coby sídlo jeho duše, jež 

na sebe dokáže vázat nadpřirozené entity a skrze něhož mohou být efektivně a účinně 

přenášeny jejich záměry i intence mága, diskurs do ut des z oběti činí záležitost magické 

výměny, v níž je vzývaným bytostem životní síla zvířete nabízena jako dar, jímž je od nich 

žádána určitá magická změna, popřípadě jako odměna za jejich později vykonanou práci. 

V popisech rituálů poměrně vzácný diskurs vděčnosti tuto magickou výměnu pak představuje 

v méně rovnostářském světle, v němž nadpřirozeným bytostem podřízený mág obětí zvířete 

vzývané duchy velebí a děkuje jim za vše, co pro něj a jeho spásu udělaly. V diskursu tradice 

je dále zvířecí oběť napojena na mytologii proudu (tj. na Kainovu a Qalmaninu oběť Ábela a 

Kelimat), ustanovena jako nezbytný prvek chaos-gnostické rituální praxe a legitimizována 

svou zaběhlostí ve všech letitých a účinných systémech magie. Při svém popisu a výkladu 

zvířecí oběti o činu rituální porážky N.A-A.218 rovněž hovoří jako o aktu zbavení se určitého 

aspektu svého vlastního „ega,“ částí chaos-gnostikovy psýché připoutávajícího ho 

k demiurgickému hmotnému světu (jehož součástí je i dominantní společnost), čímž zvířecí 

obětí mág pomáhá objevovat a rozšiřovat božský chaos uvnitř sebe a napojovat ho 

na chaotické síly vně kosmu. Vzhledem ke své malé četnosti v popisech rituálů jsem se ovšem 
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z dalšího výkladu rozhodl vynechat diskurs vděčnosti, a proto se má další analýza zaobírala 

pouze čtyřmi zbývajícími diskursy. 

 Diskursy životní síly a do ut des nepředstavují nic specificky chaos-gnostického, ale 

vyjevují základní představy vyvstávající při zvířecí oběti v lidské mysli napříč jednotlivými 

kulturami. V Leachově myšlení pak prolitá krev zvířete poslaného antikosmickým bytostem 

manifestuje jeho sílu života a moc, již evokované antikosmické entity přijímací zvíře 

na běžný svět mají, čímž může dalším nakládáním s krví tato moc způsobit požadovanou 

změnu (kupříkladu se krev přesune na patřičný objekt, jenž je tak magicky aktivován a může 

být využit k dalším magickým manipulacím). Poslání zvířete do sfér mimo kosmos rovněž 

pro chaos-gnostika (který je předrituálními přípravami se zvířetem identifikován, přičemž 

k napojení částečně dopomáhá i diskurs vraždy ega) představuje určité vniknutí do božského 

světa, jež je nezbytné pro seslání moci zpět na zem. Schéma vniknutí zvířete a obětníka 

do mocného světa bohů za účelem zisku blahobytu či jiné změny stavu věcí je ovšem v chaos-

gnosticismu obdobně jako ve většině kultur překryto diskursem do ut des líčícím oběť coby 

dar, který adresáta oběti zavazuje dobrodinní oplatit a který vytváří mezi dárcem 

obdarovaným jistá společenská pouta.  

Zatímco tedy diskursy životní síly a do ut des vyjadřují základní lidské koncepce a 

vjemy vnímané při procesu oběti (jímž tedy dávají za pravdu), diskursy tradice a vraždy ega 

pomáhají konstruovat, udržovat a kontrolovat chaos-gnostickou identitu. Nebezpečný, 

náročný a vůči sentimentům většinové společnosti a Left-Hand Path a satanského milieu 

transgresivní čin zvířecí oběti je diskursem tradice učiněn povinným a opakovaně nutným, a 

tak jeho opakovaným výkonem chaos-gnostikové pomáhají na sociální rovině konstruovat 

svou antinomistickou identitu, dosvědčují svou věrnost tomuto duchovnímu proudu a dávají 

najevo své upřímné zanícení pro něj, zatímco dle tohoto diskursu povinnou zvířecí obětí N.A-

A.218 může v individualistickém Left-Hand Path a satanském milieu (v němž jsou jakákoli 

paradigmata relativní a konstantně přetvářena dle individuálních zájmů) jistým způsobem 

kontrolovat, kdo se chaos-gnostikem může nazývat, a ochraňovat integritu „svého“ proudu. 

Více na intrapsychické rovině pak působí diskurs vraždy ega, který pomáhá budovat identitu 

chaos-gnostika koncepcí, že zvířecími oběťmi se lze postupně zbavit demurgických obsahů 

vlastní osobnosti. Tímto diskursem je tedy oběť zvířete prezentována jako forma psychické 

práce, zaměřená na nalezení a autonomní rozvoj autentického spirituálního já (gnostického 

pneumatu), čímž tento diskurs rovněž reflektuje Left-Hand Path a satanský diskurs 

antinomismu (dle něhož se transgresivními činy mág zbavuje společensky podmíněných 
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přesvědčení a dospívá k individuálně reflektovanému smýšlení) a psychologizaci magie, 

stejně tak jako v celém kultickém milieu se vyskytující etiku expreisvního a utilitárního 

individualismu, dle níž hlavním cílem jedince představuje právě objevení své pravé osobnosti 

(v níž leží další možnosti vlastního duchovního i hmotného rozvoje) a která je dle Heelase 

produktem sekulární modernity, jejíž hodnoty (především svobodu a autonomii jednotlivce) 

pouze sakralizuje. Svou psychologizací a napojením na expresivně-utilitární 

individualistickou etiku je tak zvířecí oběť opět reintegrována do myšlenkového světa 

sekulární modernity, i přesto si však stále udržuje dostatečně velký nebezpečný, náročný a 

transgresivní náboj na to, aby mohla sloužit v konstrukci, udržování a kontrole chaos-

gnostických identit, a to jak v duchu Left-Hand a satanského antinomismu, tak z hlediska 

udržování integrity proudu a okolo něj postavené komunity. 
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Přílohy 

Tabulka č. 1: Rituální úkony se zvířecí obětí v proudu 218 

 

Název 

rituálu/parafernálie 

Paginace Účel Druh zvířete Alternativa ke 

zvířecí oběti 

Rituální zacházení  Post-rituální 

zacházení 

Brána jednoho ze 

sedmi království 

klipot 

TBoSA, s. 222–

226 

Aktivace sigila – 

brány jednoho ze 

sedmi království 

klipot 

Had (doporučován) Žádná Natření příslušného 

sigila krví 

Nespecifikováno 

(využití pro další 

magické práce a 

pohřeb coby oběť 

duchům místa – viz 

TBoSA, s. 309) 

Hendekagram TBoSA, s. 262–

265 

Aktivace sigila – 

hendekagramu 

Nespecifikován Nanesení krví mága 

se střelným prachem, 

natření barvou či 

inkoustem, rytí, 

vyznačení kouřem, 

vyhloubení do země 

Krev zvířete se 

smíchá se střelným 

prachem, jímž se 

sigilum nanese 

Nespecifikováno 

(využití pro další 

magické práce a 

pohřeb coby oběť 

duchům místa – viz 

TBoSA, s. 309) 

11 svícnů TBoSA, s. 276 Konsekrace a 

aktivace 

Nespecifikován 

(zvířat musí být 11) 

Krev mága, mast Natření svícnů krví Nespecifikováno 

(využití pro další 

magické práce a 

pohřeb coby oběť 

duchům místa – viz 

TBoSA, s. 309) 

Hůlka Nachaš 

Akalaton 

TBoSA, s. 284–

285 

Konsekrace a 

aktivace 

Samice hada Žádná Oběť Lilit, natření 

hůlky krví, ochutnání 

pár kapek krve 

mágem 

Dekorace (a další 

nabití) hůlky 

vhodnými částmi 

mrtvého těla (pak 

pohřeb coby oběť 

duchům místa – viz 

TBoSA, s. 309) 
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Hůlka Nachaš 

Bariach 

TBoSA, s. 285–

286 

Konsekrace a 

aktivace 

Samec hada Žádná Oběť Samaelovi, 

natření hůlky krví, 

ochutnání pár kapek 

krve mágem 

Dekorace (a další 

nabití) hůlky 

vhodnými částmi 

mrtvého těla (pak 

pohřeb coby oběť 

duchům místa – viz s. 

309) 

Mísa na obětiny a 

kadidlo 

TBoSA, s. 292–

293 

Konsekrace a 

aktivace 

Nespecifikováno Žádná Oběť Asmodayovi 

nožem, potřísnění 

objektů krví, celopal 

zvířete 

Posvěcení objektů 

kouřem a popelem 

z ohně s obětí 

Vykuřovadlo Šeol ha-

Tehom 

TBoSA, s. 295–

296, 297 

Výroba a aktivace 

vykuřovadla prvního 

klipotickho pekla 

Koza, netopýr, černá 

kočka, sup, mouchy, 

kobylka, býk, vůl, 

had 

Usušené součástí 

daného zvířete 

nezískané obětním 

zabitím, červen víno 

s medem 

Přidání krve do 

celkové vykuřovací 

směsi, 

Nespecifikováno 

(využití pro další 

magické práce a 

pohřeb coby oběť 

duchům místa – viz 

TBoSA, s. 309) 

Vykuřovadlo 

Abaddon 

TBoSA, s. 295–

296, 297 

Výroba a aktivace 

vykuřovadla druhého 

klipotickho pekla 

Jelen, srnec, 

vlaštovka, skřivan, 

čáp, had 

Usušené součástí 

daného zvířete 

nezískané obětním 

zabitím, červen víno 

s medem 

Přidání krve do 

celkové vykuřovací 

směsi 

Nespecifikováno 

(využití pro další 

magické práce a 

pohřeb coby oběť 

duchům místa – viz 

TBoSA, s. 309) 

Vykuřovadlo Tit ha-

Yon 

TBoSA, s. 295–

296, 298 

Výroba a aktivace 

vykuřovadla třetího 

klipotickho pekla 

Muž, vlk, prasnice, 

datel, štír, had 

Usušené součástí 

daného zvířete 

nezískané obětním 

zabitím, červen víno 

s medem 

Přidání krve do 

celkové vykuřovací 

směsi 

Nespecifikováno 

(využití pro další 

magické práce a 

pohřeb coby oběť 

duchům místa – viz 

TBoSA, s. 309) 

Vykuřovadlo Bar 

Šachat 

TBoSA, s. 295–

296, 298 

Výroba a aktivace 

vykuřovadla čtvrtého 

klipotickho pekla 

Beran, lev, kohout, 

prase, osel, papoušek, 

had 

Usušené součástí 

daného zvířete 

nezískané obětním 

zabitím, červen víno 

s medem 

Přidání krve do 

celkové vykuřovací 

směsi 

Nespecifikováno 

(využití pro další 

magické práce a 

pohřeb coby oběť 

duchům místa – viz 

TBoSA, s. 309) 
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Vykuřovadlo Tzelmot TBoSA, s. 295–

296, 299 

Výroba a aktivace 

vykuřovadla pátého 

klipotickho pekla 

Straka, vrána, 

krkavec, hrdlička, 

kůň, pes, had 

Usušené součástí 

daného zvířete 

nezískané obětním 

zabitím, červen víno 

s medem 

Přidání krve do 

celkové vykuřovací 

směsi 

Nespecifikováno 

(využití pro další 

magické práce a 

pohřeb coby oběť 

duchům místa – viz 

TBoSA, s. 309) 

Vykuřovadlo 

Šaarimot 

TBoSA, s. 295–

296, 299 

Výroba a aktivace 

vykuřovadla šestého 

klipotickho pekla 

Páv, ještěrka, štír, had Usušené součástí 

daného zvířete 

nezískané obětním 

zabitím, červen víno 

s medem 

Přidání krve do 

celkové vykuřovací 

směsi 

Nespecifikováno 

(využití pro další 

magické práce a 

pohřeb coby oběť 

duchům místa – viz 

TBoSA,s. 309) 

Vykuřovadlo 

Gehinnom 

TBoSA, s. 295–

296, 300 

Výroba a aktivace 

vykuřovadla sedmého 

klipotickho pekla 

Žena, žába, ropucha, 

sova, netopýr, zajíc, 

husa, pavouci, had 

Usušené součástí 

daného zvířete 

nezískané obětním 

zabitím, červen víno 

s medem 

Přidání krve do 

celkové vykuřovací 

směsi 

Nespecifikováno 

(využití pro další 

magické práce a 

pohřeb coby oběť 

duchům místa – viz 

TBoSA, s. 309) 
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Tabulka č. 2: Rituální úkony se zvířecí obětí v proudu 182 

Název 

rituálu/parafernálie 

Paginace Účel Druh zvířete Alternativa ke 

zvířecí oběti 

Rituální zacházení  Post-rituální 

zacházení 

Rituál omývání pro 

konsekraci Kainovy 

oltářní sochy 

LF I, s. 91–103 Konsekrace fetiše Černý či 

červenočerný kohout, 

zajíc či černý králík 

Žádná Zaříznutí nožem, 

potřísnění objektu 

krví 

Pohřeb coby oběť 

duchům místa 

Mars-saturnské 

sigilum Kaina č. 3 

LF I, s. 112 Aktivace sigila coby 

talismanu 

využívaného při 

magickém útoku 

Prase Červená barva Natření krví Nespecifikováno 

(zřejmě pohřeb na 

hřbitově v lese – viz 

LF I, s. 166–167) 

Klíčové sigilum 

Kaina č. 3 

LF I, s. 119–

120 

Aktivace sigila 

v kombinaci s Mars-

saturnským sigilem 

Kaina v situacích 

magické kontroly a 

dominance 

Nespecifikován Žádná Natření krví Nespecifikováno 

(zřejmě pohřeb na 

hřbitově či v lese – 

viz LF I, s. 166–167) 

Talisman s klíčovým 

sigilem Kaina č. 5 

LF I, s. 121 Aktivace a 

konsekrace talismanu 

v kontextu ochrany 

Nespecifikován Magický inkoust Natření krví Nespecifikováno 

(zřejmě pohřeb na 

hřbitově či v lese – 

viz LF I, s. 166–167) 

Klíčové sigilum 

Kaina č. 6 

LF I, s. 122 Aktivace sigila 

v rituálech kletby 

Nespecifikován Existuje 

(nespecifikována) 

Natření krví Nespecifikováno 

(zřejmě pohřeb na 

hřbitově či v lese – 

viz LF I, s. 166–167) 

Útočná hůlka 

s klíčovým sigilem 

Kaina č. 6 

LF I, s. 122 Konsekrace a 

aktivace hůlky 

Nespecifikován Žádná Obětování Kainovi, 

potřísnění objektu 

krví 

Nespecifikováno 

(zřejmě pohřeb na 

hřbitově či v lese – 

viz LF I, s. 166–167) 

Fetišová lebka Kaina LF I, s. 150 Výživa a posilnění 

lebky v náročných 

magických pracích 

Nespecifikován Existuje 

(nespecifikována) 

Využívání krve 

(nespecifikováno jak) 

Nespecifikováno 

(zřejmě pohřeb na 

hřbitově či v lese – 

viz LF I, s. 166–167) 

Chybí LF I, s. 152–

153 

Kletba pomocí tzv. 

„Lebky nesoucí 

oheň“ 

Prase Magický inkoust Natření Mars-

Saturnské sigily 

Kaina krví 

Nespecifikováno 

(zřejmě pohřeb na 

hřbitově či v lese – 

viz LF I, s. 166–167) 
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Sigilum vzkříšení LF I, s. 189–

190, 192 

Aktivace sigila 

(využívaného 

v kontextu 

nekromancie) 

Nespecifikován Červený magický 

inkoust, nanesení 

magickým práškem 

Natření sigila krví Nespecifikováno 

(zřejmě pohřeb na 

hřbitově čiv lese – viz 

LF I, s. 166–167) 

Sigilum žnoucích 

srpů Liluwy 

LF II, s. 87–88 Aktivace sigila 

(využívaného při 

magickém útoku a 

nekromancii) 

Nespecifikován Nakreslení černou 

křídou 

Smíchání krve se 

třemi poháry 

sladkého červeného 

vína, natření sigila 

Nespecifikováno 

(zřejmě pohřeb na 

hřbitově či v lese – 

viz LF I, s. 166–167) 

Sigilum královny 

venušovské sklizně 

LF II, s.89–90 Aktivace sigila 

(zajišťujícího světský 

a duchovní blahobyt) 

na pergamen 

Hrdlička Natření tzv. 

„Oduševňujícím 

inkoustem Qalmany“ 

Obětování Qalmaně, 

natření krví 

Nespecifikováno 

(zřejmě pohřeb na 

hřbitově či v lese – 

viz LF I, s. 166–167) 

Klíčové sigilum 

Qalmany č. 2 

LF II, s. 96 Aktivace sigila na 

pergamen coby 

talisman lásky 

Hrdlička, vrabec, 

králík 

Žádná Natření krví Nespecifikováno 

(zřejmě pohřeb na 

hřbitově či v lese – 

viz LF I, s. 166–167) 

Zaklíčovaná insignie 

Mistra Qatsiyra 

LF II, s. 120–

122 

Aktivace sigila 

(sloužícího k aktivaci 

rostlinných prvků) 

Nespecifikován Žádná Potřísnění krví Nespecifikováno 

(zřejmě pohřeb na 

hřbitově či v lese – 

viz LF I, s. 166–167) 

Chybí LF II, s. 132 Sběr částí stromu 

Krugiodendron 

ferreum (využívaného 

hlavně 

v nekromancii) 

Nespecifikován Žádná Porážka a vylití krve 

u kořenů coby oběť 

duchu stromu 

Nespecifikováno 

(zřejmě pohřbení u 

kořenů rostliny) 

Chybí LF II, s. 223–

225 

Sběr marsovských či 

saturnských částí 

rostlin k magickému 

útoku 

Nespecifikován Existuje 

(nespecifikována, 

velmi omezeně 

využitelná) 

Porážka a vylití krve 

u kořenů coby oběť 

duchu stromu 

Nespecifikováno 

(zřejmě pohřbení u 

kořenů rostliny) 

Smlouva dryadického 

famula 

LF II, s. 230–

238 

Uzavření paktu mezi 

mágem a duchem 

určité rostliny mu 

nejbližším (tj. 

famulem) 

Nespecifikován 

(závisí na preferenci 

famula) 

Žádná Vylití krve do nádoby 

se směsí sloužící 

coby místo kontaktu 

mága a famula 

Konzumace masa 

oběti 
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Oduševňující tinktura 

Kaina 

LF II, s. 239–

260 

Výroba a aktivace 

tinktury obsahující 

Kainovu esenci 

Štír a hrdlička (či jiné 

zvíře korespondující 

s planetou Venuší) 

Žádná Utopení štíra zaživa v 

směsi, z níž je 

tinktura vyceděna, 

vylití krve hrdličky 

(či jiného 

venušovského tvora) 

do dané směsi  

Nespecifikováno 

(zřejmě pohřeb na 

hřbitově či v lese – 

viz LF I, s. 166–167) 

Inkoust holubičí krve LF II, s. 266–

267, 268 

Výroba a aktivace 

inkoustu 

Hrdlička Žádná Oběť Qalmaně, vylití 

do červeného 

inkoustu 

Nespecifikováno 

(zřejmě pohřeb na 

hřbitově či v lese – 

viz LF I, s. 166–167) 

Inkoust netopýří krve LF II, s. 266–

267, 268 

Výroba a aktivace 

inkoustu 

Netopýr Žádná Oběť Kainovi, vylití 

krve do černého 

inkoustu 

Nespecifikováno 

(zřejmě pohřeb na 

hřbitově či v lese – 

viz LF I, s. 166–167) 

Napojení 

sympatetických 

zpodobnění 

LF II, s. 292–

296 

Konsekrace a 

aktivace zpodobnění 

Nespecifikován 

(závisí na záměru 

napojení na 

zpodobňovanou 

entitu) 

Možno oběť úplně 

vynechat 

Přenos zvířete přes 

mágovo tělo, zatímco 

mág do něj projikuje 

své intence, 

podříznutí hrdla a 

vylití krve na 

zpodobnění a do mísy 

s tekutinou aktivující 

napojení 

Pohřeb zvířete u 

vhodného stromu 

v lese coby oběť 

duchu daného stromu 

Kletba černého bezu 

oběšením 

LF II, s. 297–

305 

Aktivace zpodobnění 

cíle útoku 

Slepice, králík, velká 

krysa (doporučovány, 

zvíře vždy musí být 

černé) 

Žádná Oběť duchu bezu 

černého, zaříznutí 

hrdla oběti a vylití 

krve na zpodobnění 

věšené na bezu 

Pohřbení u kořenů 

bezu černého 

Chybí LF II, s. 406–

407 

Odvrácení kletby a 

magický útok 

Černé kuře, slepice či 

kohout (doporučeny) 

Tři či devět vajec Přenos zvířete přes 

tělo oběti, pohřbení 

zvířete zaživa a 

využití jeho energie 

skrze temného 

mrtvého k útoku 

Nespecifikováno 

(zřejmě pohřeb na 

hřbitově či v lese – 

viz LF I, s. 166–167) 
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Chybí LF II, s. 407–

408 

Odvrácení kletby a 

magický útok 

Tři zvířata (černá 

kuřata, slepice či 

kohouti doporučeni) 

Tři či devět vajec Přenos zvířete přes 

tělo oběti, pohřbení 

zvířete zaživa a 

využití jeho energie 

skrze Ábela k útoku 

Nespecifikováno 

(zřejmě pohřeb na 

hřbitově či v lese – 

viz LF I, s. 166–167) 

Chybí LF II, s. 408 Magický útok Černá kočka  Žádná Zvíře je pokřtěno 

coby cíl kletby, 

pohřbení zvířete 

zaživa a využití jeho 

energie k útoku 

Nespecifikováno 

(zřejmě pohřeb na 

hřbitově či v lese – 

viz LF I, s. 166–167) 

Křída sloužící ke 

kontaktu s temnými 

mrtvými 

LF II, s. 446–

447 

Výroba, konsekrace a 

aktivace křídy  

Černá kočka, prase, 

pes, netopýr, krkavec, 

vrána, sova, červ, štír, 

stonožka, žába, 

ropucha, pavouk a 

jiná jedovatá zvířena 

Možno oběť a zvířecí 

elementy úplně 

vynechat, záleží na 

charakteru a funkci 

křídy 

Krev, nadrcené kosti 

či těla a jejich popel 

je přidán do směsi, 

z níž je křída 

vyrobena 

Nespecifikováno 

(zřejmě pohřeb na 

hřbitově či v lese – 

viz LF I, s. 166–167) 

Chybí LF II, s. 447–

451 

Kontaktování 

temných mrtvých 

Nespecifikován Možno oběť úplně 

vynechat, oběť 

zvířete pouze 

v nejextrémnějších 

případech 

Nespecifikováno Nespecifikováno 

(zřejmě pohřeb na 

hřbitově či v lese – 

viz LF I, s. 166–167) 

Velkopáteční oběť LF III 

(interview 

s N.A-A.218, 

2016) 

Vzdání díků Kainovi 

a Qalmaně, výživa 

jejich fetišů, oslava a 

připomenutí jejich 

velkopátečních obětí 

Nespecifikováno Žádná Prolití krve Pohřbení zvířete 

(zřejmě pohřeb na 

hřbitově či v lese – 

viz LF I, s. 166–167) 

 


