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Anotace 
Tato práce zkoumá možné duchovní prvky objevující se v knižní sérii 

Harry Potter od J. K. Rowlingové. Za pomoci sekundární literatury a vlastního 
zkoumání se snaží podepřít tezi o křesťanském zakotvení této série a naopak 
vyvrátit názory některých křesťanů tvrdících, že Harry Potter je kniha 
vedoucí čtenáře k okultismu a praktikování magie. Práce obsahuje příklady 
paralel mezi Harry Potterem a některými křesťanskými principy obsaženými 
v Bibli. V další části práce se zkoumá světová diskuze o fenoménu Harry 
Potter z náboženského hlediska. Popisuje se zde pluralita názorů na vhodnost 
či nevhodnost Harryho Pottera pro křesťanské čtenáře. Na závěr se práce 
věnuje postoji českých křesťanských církví v tomuto fenoménu. Součástí 
práce je i výstup z dotazníku týkajícího se duchovních motivů v Harry Potter 
sérii. 
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Summary 
This thesis examines possible spiritual aspects in J.K. Rowling’s Harry 

Potter books. With help of secondary literatury and my own research this 
thesis seeks to corroborate the idea of embodied Christianity in these books 
and it also seeks to overcome some Christian’s presumption, that Harry 
Potter is a book leading its readers to occult and practise magic. The thesis 
presents examples of parallels between Harry Potter and some Christian 
principles contained in the Bible. The plurality of opinions concerning 
propriety or impropriety  of reading Harry Potter for Christians is described. 
At the close the thesis deals with the attitude of Czech Christian churches 
towards this phenomena. Part of the thesis is also an outcome from a 
questionary concerning people‘s opinion on spiritual aspects in Harry Potter 
books. 
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Úvod 
 
V úvodu bych ráda krátce osvětlila, proč se věnuji ve své diplomové práci 

právě tematice Harryho Pottera a který fenomén chci ve své práci popsat.  
Knihy o Harry Potterovi jsem začala číst před jedenácti lety, tedy roku 

2000, a od té doby, kdy v Česku vyšel první svazek – Harry Potter a Kámen 
mudrců, sleduji vývoj a dění kolem těchto knih. Brzy po vydání knih jsem 
zaregistrovala, jaký ohlas vzbuzují ve školách, médiích a také mezi křesťany. 
Když jsem zjistila, že někteří odpůrci Harryho Pottera argumentují proti čtení 
knih Biblí (což mi přišlo zcela nesmyslné), rozhodla jsem se zabývat tímto 
tématem důkladněji. Z tohoto důvodu jsem zvolila dané téma pro svou 
diplomovou práci. 

 
Není mým cílem zcela pokrýt světovou diskuzi o tomto fenoménu, a to ani 

z hlediska náboženského zařazení díla. Taktéž nemám v úmyslu hodnotit jeho 
literární kvality. Respektuji Rowlingové dílo v tom ohledu, že jí nehodlám 
podsouvat záměr, se kterým své knihy psala. Soustředím se spíše na reakce, 
které Harry Potter (dále jen HP) série vyvolala. Mým zájmem je představit HP 
sérii jakožto knihy, které mohou dle mého názoru každému čtenáři nabídnout 
hlubší vhled do otázek týkajících se spirituality. Snažím se také dokázat, že 
námitky fundamentálních křesťanů nestojí na reálném základě a svědčí o 
jejich nepochopení druhu literatury, který píše Rowlingová. Za pomoci 
dalších autorů chci podepřít své domněnky o křesťanském podtextu těchto 
knih.  

 
Základním zdrojem literatury pro mě bylo sedm svazků příběhů o Harry 

Potterovi a další doplňující díla z pera Rowlingové (příručka Famfrpál 
v průběhu věků a Fantastická zvířata a kde je najít). Skutečnosti, které jsem 
považovala za zásadní, jsem poté konfrontovala s texty Starého a Nového 
zákona. Dalším významným zdrojem mi byly komentáře ke knihám HP, které 
byly napsány autory ze všech stran náboženského spektra: vybrala jsem si 
autory z křesťanského prostředí, kteří podporují můj názor o prokřesťanském 
náboji HP série, ale také autory z jiného duchovního prostředí (např. 
novopohanství a Wicca), kteří nacházejí v HP knihách náboženské prvky 
mnoha tradic. Další skupinou literatury potom byly články a knihy odpůrců 
díla Rowlingové, a to opět z hlediska náboženského. Tedy autoři prohlašující 
HP sérii za zcela nevhodnou pro křesťanské čtenáře. 
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1. Duchovní motivy v díle o Harry Potterovi J. K. 
Rowlingové 

Budeme-li se bavit o knihách, které v posledních desetiletích zasáhly do 
myšlení a života společnosti, nelze vynechat HP sérii. Brzy po svém vydání 
dosáhly knihy celosvětové popularity, což nutně začalo vzbuzovat různé 
otázky ohledně jejich vhodnosti pro děti. Začali se ozývat učitelé, 
vychovatelé, rodiče, duchovní, knihovníci apod. 

Jedna z klíčových otázek vztahujících se k těmto knihám, zní: jaké jsou 
vzorce chování hrdinů? Odkazuje příběh do spirituální roviny? Co nám kniha 
říká o morálce a etice? Snaží se kniha jen popsat příběh, nebo slouží také jako 
učebnice? Jsou příklady uváděné v těchto knihách vhodné pro děti? Mohou se 
s nimi ztotožnit křesťané? 

 
V následující kapitole bych ráda představila některé prvky, jež dle mého 

názoru představují etické zásady Rowlingové. Domnívám se, že Rowlingová 
se snažila svým čtenářům předat svůj postoj k zásadním etickým otázkám 
týkajícím se dobra a zla. Jelikož knihy jsou určeny pro čtenáře od jedenácti let, 
a ti mají postupně „růst“ s knihou až do sedmnácti let, můžeme říci, že 
Rowlingová pokrývá podstatnou část dospívání. Dá se tedy předpokládat, že 
její čtenáři budou v jejích knihách hledat odpovědi, protože právě v tomto 
věku nacházejí svoji základní životní orientaci a utvářejí si jasné názory na 
svět. Nutno podotknout, že HP knihy rozhodně neplatí výhradně jako dětská 
literatura, že ji stejnou měrou čtou dospělí. Z toho také vycházejí mnohé 
knihy vydané jakožto vysvětlující či doplňující statě k HP sérii, které jsou 
určeny převážně pro dospělé čtenáře, hledající ve světě HP hlubší významy. 

Následující čtyři podkapitoly (1.1, 1.2., 1.3 a 1.4) se budou zabývat tématy, 
která jsem považovala za důležitá a vypovídající. Jsou to:  

1.1 Etika ve světě HP, pojetí války a morálních rozhodování 
1.2. Jména, názvy a jejich symbolika 
1.3. Život a smrt v HP 
1.4. Člověk a stvoření ve světě HP 
 
Nejprve velmi krátce shrnu obsah celé série. Knižní série byla od počátku 

plánovaná jako sedmidílná, roku 2007 vyšel poslední díl. Děj začíná v 
okamžiku, kdy je Harrymu jeden rok a jeho rodiče byli právě zavražděni 
lordem Voldemortem. S tímto úhlavním nepřítelem se Harry několikrát utká a 
na konci série jej porazí. V knihách sledujeme Harryho dospívání od jeho 
jedenácti let, kdy nastoupí do školy čar a kouzel v Bradavicích. Harry 
prostupně proniká do kouzelnického světa a seznamuje se s jeho obyvateli a 
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problémy. Jeho věrnými souputníky jsou spolužáci Ron Weasley a Hermiona 
Grangerová. Knihy jsou vystavěny tak, že popisují vždy průběh jednoho 
školního roku, na jehož konci Harry čelí smrtelnému nebezpečí – buď je 
ohrožen on, nebo jeho přátelé. Vždy se ukáže, že v pozadí událostí stál 
Voldemort či jeho stoupenci. Struktura sedmého dílu, se od předchozích liší, 
jelikož Harry nenastoupí do Bradavic, ale spolu s Ronem a Hermionou se 
snaží na popud Albuse Brumbála zastavit Voldemorta. To je velmi 
komplikované, protože Voldemort pomocí černé magie pracuje na tom, aby se 
stal nesmrtelným – hrdinové tedy musí nejprve zničit všechny viteály, tj. části 
černokněžníkovy duše, aby se mu Harry mohl postavit v boji. V závěru série 
probíhá konečná bitva o Bradavice. Po bitvě je v knize zařazen ještě epilog 
odehrávající se po devatenácti letech, v němž se setkáváme s již dospělými 
hrdiny Harrym, Hermionou a Ronem, kteří vyprovázejí své děti do školy v 
Bradavicích. 

1.1. Etika ve světě HP, pojetí války a morálních rozhodování 

V následující podkapitole představím, jakou roli v HP sérii hrají a co tedy 
mají zobrazit: 

 
v oddíle 1.1.1. školní koleje: jejich charakteristika a způsob zařazování 

studentů 
v oddíle 1.1.2. kontrast mezi černou a bílou magií, co vyjadřují zakázané 

kletby 
v oddíle 1.1.3. postava Albuse Brumbála jakožto nejvyšší autority ve světě 

HP 

1.1.1. Školní koleje jakožto představení čtyř základních ctností 

Po příjezdu do bradavické školy čar a kouzel je každé dítě zařazeno do 
jedné ze čtyř školních kolejí. Zařazování ovšem probíhá zvláštním způsobem. 
Mladý kouzelník si na hlavu nasadí Moudrý klobouk (v originále Sorting hat) 
a ten vyřkne sudbu. Každá kolej má svou charakteristiku a studenti, kteří do 
ní patří, se vyznačují určitými vlastnostmi. Obecně panuje pojetí, že do 
Nebelvíru patří ti stateční, do Havraspáru chytří, do Mrzimoru pilní a do 
Zmijozelu1 ctižádostiví. Mezi studenty ovšem panují různé předsudky, a tak se 
dostávají do popředí spíše obrácené vlastnosti, tak typické pro tu kterou kolej: 
mrzimorští jsou hloupí a poslušní, havraspárští hledající poznání a pravdu 
přestávají žít ve skutečném světě, nebelvírská odvaha se mění ve zbrklost a 

                                                 
1 původní názvy kolejí v pořadí, jak jsou vyjmenovány v textu: Gryffindor, Ravenclaw, 

Hufflepuff, Slytherin; význam jmen bude osvětlen později 
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lehkomyslné vyrážení do dobrodružství a zmijozelští jsou ti zlí, schopní všeho 
pro svůj osobní prospěch. 

 
Takto se věcí nastiňují na začátku prvního dílu. Čtenáři se spolu s hlavním 

hrdinou dostanou do Nebelvíru a zároveň jeho očima hodnotí Zmijozel 
jakožto nepřátelskou, opoziční kolej. K tomu podotýká John Granger ve své 
knize How Harry cast his spell (dále jen Granger), že soupeření mezi 
zmijozelskou a nebelvírskou školní kolejí představuje odvěký boj mezi dobrem 
a zlem, mezi potomky (či dědici) zakladatelů kolejí Godrikem Nebelvírem a 
Salazarem Zmijozelem, což je podobné křesťanské představě o světě jakožto 
bitevním poli mezi dobrem a zlem, tedy „potomky“ a stoupenci onoho 
rajského hada/draka a mezi dětmi Božími2. Toto své tvrzení Granger podpírá 
výkladem názvu kolejí: anglický novotvar Gryffindor (jež je dle mého velmi 
dobře přeložen do češtiny jako Nebelvír) jež má pocházet z francouzského 
„gryffin d’or“, znamená „zlatý gryf“. Gryf je označení bájného zvířete, napůl 
orla a napůl lva. Orel i lev představují typické symboly Krista (orel jakožto 
zvířecí král nebe a lev jakožto zvířecí král země, Kristus je král na nebi i na 
zemi). Zmijozel zní v angličtině Slytherin. Původ slova je ve slovese to slither, 
což znamená „plazit se, klouzat, šoupat“ a odkazuje tak zřetelně k hadovi. To 
je podpořeno také skutečností, že zakladatel koleje, Salazar Zmijozel, uměl 
mluvit s hady (tato vlastnost se nazývá hadí jazyk, v originále Parseltongue). 

Granger ovšem netvrdí, že máme automaticky považovat všechny studující 
ve Zmijozelu ze záporné a zlé, kdežto všechny z Nebelvíru za výlučně kladné. 
Pouze upozorňuje na symbolickou paralelu zobrazenou slovním významem 
jmen kolejí. 

Jak ale působí rozdílnost kolejí na čtenáře? Dle mého by se naprostá 
většina z nich, zejména nižšího věku, samozřejmě ráda zařadila do Nebelvíru, 
což je dáno spíše tím, že se tam vyskytuje většina hrdinů knihy, než proto, že 
by si nejvíce vážili statečnosti a chrabrého srdce.  

 
Velmi zajímavý pohled na funkci čtyř kolejí nalezneme v knize The seeker’s 

guide to Harry Potter od Geo Atheny Trevarthen. Tato autorka se domnívá (a 
její domněnky jsou podpořeny výroky Rowlingové, jež zařazuje 
Trevarthenové do své knihy), že čtyři bradavické koleje představují čtyři 
základní přírodní elementy, tedy vzduch, zemi, oheň a vodu. U každého 
studenta převažuje jeden element ovlivňující chování, ale zároveň jsou v něm 
činné i ostatní, byť slaběji. Z toho poté vychází, že každá kolej reprezentuje 
důležité vlastnosti a ukazuje čtenáři, co se stane, když nechá svou dominantní 
vlastnost projevit naplno a bez ohledu na ostatní. 

                                                 
2 Zj 12, 7-9, Granger, J.: How Harry cast his spell, s. 32 
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Každá kolej má vlastní znak a „totemové“ zvíře, kterému odpovídají i 
elementy: 

Nebelvír → lev → oheň; charakteristická vlastnost: odvaha 
Havraspár → orel → vzduch; charakteristická vlastnost: vědění 
Mrzimor → jezevec → země; charakteristická vlastnost: mlčení, zdržení se 
Zmijozel → had → voda; charakteristická vlastnost: vůle 
Z toho vyplývá, že každá kolej může svým studentům nabídnout 

zlepšování jejich osobních kvalit, ovšem záleží na jejich volbě. Spolu 
s charakteristikou kolejí a rozlišování dobrého a zlého se objevuje další téma, 
které Rowlingová do svých knih neustále zařazuje, a to jsou předsudky3. 
Studenti jednotlivých kolejí mají vůči sobě vzájemně předsudky a málokdy se 
stane, že by se přátelili lidé napříč kolejemi, do popředí vystupuje spíše 
rivalita.  

 
Na začátku pátého dílu, kdy do popředí vystupuje hrozba v podobě 

znovuzrozeného Lorda Voldemorta, se snaží Moudrý klobouk ve své úvodní 
každoroční písni studentům dát najevo, aby se spojili v boji proti zlu, aby 
nenechali vzájemné rozdíly ovládnout jejich myšlení. Už na konci 
předchozího, čtvrtého dílu Brumbál varuje, že zlo (tedy Voldemort) má dar 
rozsévat nesváry a nepřátelství (jako Satan) a že jedinou možností je překročit 
to, co nás rozděluje. To může odkazovat také k novozákonnímu poselství o 
jednotě z různosti, např. Gal 3,28: „Není už rozdíl mezi židem a pohanem, 
otrokem a svobodným, mužem a ženou.“4 Kouzelnická společnost je velmi 
přísně stratifikována, jak se dozvíme z dalších kapitol, ale autorka skrze 
Brumbálovy výroky (a Harryho postoje) dává jasně najevo, že důležité je 
nepodlehnout předsudkům o původu, rase či pohlaví, ale společně bojovat za 
dobro.  

Zde pro příklad uvádím část písně Moudrého klobouku: 
  
„Letos však přidám něco víc, 
poslechněte, co zpívám: 
když dělím žáky Bradavic, 
nepěkný pocit mívám. 
Plním sic jen svou povinnost, 
přesto se trochu zdráhám, 
mám obavy, že škole své 

                                                 
3 K tomu Granger: boj proti předsudkům je základní křesťanskou ctností. Máme předsudky 

překonávat láskou k bližnímu. Proti předsudkům ovšem bojují i lidé, kteří nejsou křesťany. 
Explicitně křesťanskou se tato výpověď stává až v kontextu smrti a vysvobození ze smrti. 
How Harry cast his spell, s. 62; o překonání smrti více v podkapitole 1.3. 

4 citát podle ČEP 
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do hrobu napomáhám. 
Ach, vězte všichni, kdo tu jste, 
že naše škola čelí, 
jak nikdy ve svých dějinách 
strašnému nepříteli. 
Teď musíme se sjednotit, 
za jeden táhnout provaz, 
jinak se zevnitř zhroutíme, 
tak zní má zpráva pro vás. 
Však už jsem dost vás varoval, 
co říct jsem chtěl, to víte. 
Přistupte, ať do kolejí 
se nyní zařadíte.“5 
 
Důležitý je prvek zařazování do kolejí. Moudrý klobouk sice určuje, jaké 

vlohy a základní povahové vlastnosti má každý budoucí student, zároveň 
ovšem nechává studenta projevit jeho vlastní vůli. Například Harry toho o 
kouzelnickém světě moc neví, už ale slyšel, že ze Zmijozelu vyšlo mnoho 
zlých čarodějů, proto šeptem opakuje s kloboukem na hlavě, že si nepřeje jít 
do Zmijozelu.6 Klobouk v Harryho nitru nachází vlastnosti typické pro 
všechny čtyři koleje, a také mu doporučuje zvolit Zmijozel, ale nakonec dá na 
jeho volbu.  

Téma volby je ústřední v celé HP sérii a Rowlingová ho mnohokrát 
zdůrazňuje. Na mnoha příkladech ukazuje, že není důležité, do jaké tradice či 
rodiny jsme se narodili, ale co si sami zvolíme. Navzdory tomu, že se celý 
příběh odehrává v kouzelnickém prostředí, nenajdeme zde podporování 
astrologických věšteb o osudu nám daném a o nemožnosti se mu vzepřít. 
V knihách se sice objevuje věštění a astrologie (dokonce jako školní předmět), 
vždy je ovšem popisováno jako něco vysoce nespolehlivého a spíše 
podezřelého. Jako si Harry volí, kam nechce směřovat, tak i ostatní postavy 
knihy odkazují svými volbami na to, že člověka neutváří ani tak jeho 
vlastnosti, jako jeho volby. To nastiňuje Harrymu a čtenářům Harryho mentor 
profesor Brumbál stále dokola, např. ve druhé knize série: „O tom, jací jsme 

                                                 
5 Harry Potter a Fénixův řád, s. 193n 
6 „Hmm,“ ozval se tichý hlásek v jeho uchu. „Tohle je těžké, velice těžké. Máš velkou 

odvahu, to ano. A nemáš špatnou hlavu. Nadání ti také nechybí, přisámbůh, to tedy ne – a 
máš opravdovou chuť předvést, co všecko dokážeš, ano, to je zajímavé… Takže kam tě mám 
poslat?“ 

Harry se přidržel hran stoličky a říkal si v duchu: „Jenom ne do Zmijozelu, tam ne.“ 
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doopravdy, Harry, mnohem víc než naše schopnosti vypovídá to, co si sami 
zvolíme.“7 

 
Tématu čtyř kolejí představujících čtyři různé lidské kvality se věnuje také 

Steven W. Patterson ve své stati Je ctižádost ctnost? Proč do Bradavic patří i 
Zmijozel?8 Odmítá všeobecnou představu, že jelikož v každé společnosti 
najdeme určité procento „zlých“ lidí, tak je Zmijozel kolej, do níž se zařadí 
zbytek populace, poté, co vytřídíme statečné, chytré a pracovité. Podle něj je 
ctižádost ctností, bez níž bychom ničeho nedosáhli. Jejím opakem je lenost. 
Jako příklad ctižádostivého člověka uvádí Hermionu Grangerovou, studentku 
Nebelvíru, která dokáže skloubit všechny čtyři základní ctnosti, má tedy 
v sobě havraspárskou touhu po vědění, mrzimorskou píli a loajalitu, 
zmijozelskou touhu vyniknout, a to na nebelvírském základu odvážné a věrné 
kamarádky. 

 
K tématu volby a strachu z předsudků se Rowlingová navrací i na úplném 

konci série, kdy se v epilogu Harryho nešťastně táže jeho syn, co se stane, 
když se dostane do Zmijozelu. Na to mu Harry odpoví, že zaprvé: malý Albus 
Severus je pojmenován po dvou ředitelích školy, z nichž jeden pocházel 
z Nebelvíru a druhý ze Zmijozelu, zadruhé: že má vždy možnost volby, 
protože Moudrý klobouk bere v potaz volbu mladého kouzelníka.9 

1.1.2. Černá magie a kletby, které se nepromíjejí 

K základnímu rozlišení toho, co je ve světě HP dobré a zlé, slouží odlišení 
kouzelníků zabývajících se černou magií a kouzelníků, kteří kouzlí v mezích 
zákona a lidskosti. Někteří křesťanští odpůrci HP tvrdí, že rozlišovat mezi 
černou a bílou magií je nesmyslné, jelikož podle Bible je zakázána jakákoli 
magie.10 Této otázce se budu podrobněji věnovat ve druhé kapitole, proto 
nyní nebudu tato stanoviska popírat ani obhajovat.  

 
Pokud odložíme otázku, zda je vůbec morální používat jakoukoli magii, 

můžeme se zabývat tématikou rozlišování dobré a zlé magie ve světě HP. 
Rowlingová si je vědoma toho, že její knihy, protože jsou pohádkami, budou 
čtenářům ukazovat, co je dobré a co je zlé.  

Prvním rozlišovacím bodem je už pouhé vědomí čehosi, co je nazýváno 
dobrem a zlem. Černokněžníci v čele s Lordem Voldemortem se vyznačují tím, 
že mají vnímání dobra a zla nastavené zcela jinak. Demonstrací toho je věta, 

                                                 
7 Harry Potter a tajemná komnata, s. 280 
8 Tato stať tvoří 9. kapitolu knihy Harry Potter a filozofie 
9 Harry Potter a relikvie smrti, s. 626n 
10 např. podle Ex 22,17(18), Lev 19,31 a Lev 20,27 
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kterou pronese Voldemort k Harrymu na konci prvního dílu série: „Není 
žádné dobro ani zlo, je pouze moc a ti, kteří jsou příliš slabí, aby o ni usilovali.“11 

Z toho plyne, že zlí nejsou ti, kteří s velkým potěšením dělají to, co je zlé a 
uvědomují si to. Zlí jsou ti, kteří se povznesli nad kategorie dobra a zla. 
Voldemort působí jako ten, který okusil ze stromu poznání dobrého a zlého a 
nyní je v pozici boha, jehož se tyto kategorie netýkají. Na druhou stranu se 
Voldemort označuje za „Pána Zla“ a nazývají ho tak jeho služebníci a 
přívrženci. Je možné, že toto označení má znamenat, že Voldemort je ten, 
který má právo konat zlo, je jeho pánem a rozhoduje o míře zla, která se na 
světě objeví. 

 
Z toho, co se v HP knihách o Voldemortovi píše, můžeme usoudit, že je 

jakýmsi prototypem ďábla v kouzelnickém světě. Má samozřejmě některé 
charakteristiky, které k tomu odkazují. Nicméně v šestém díle série se 
dozvídáme něco víc o člověku, ze kterého se stal Voldemort. John Killinger se 
v knize The life, death and ressurection of Harry Potter domnívá, že autorka 
chtěla ukázat, že zlo málokdy vznikne jen tak, samo od sebe a najednou. 
Harry dostává v knize informace o Voldemortově minulosti a zjišťuje, že se 
původně jmenoval Tom Riddle12, až do jedenácti let žil v mudlovském 
sirotčinci, nikdy nepotkal své rodiče a byl talentovaný, avšak osamělý. 
Riddleův příběh ovšem nemá přinést sympatie a omlouvat to, co se z něj stalo. 
Naopak, díky tomuto příběhu vidíme další význam životní volby. Harry totiž 
také vyrůstal jako sirotek v nepřátelském světě, byl osamělý a až do jedenácti 
let nevěděl, že může kouzlit. Harryho jeho podobnost s Voldemortem děsí 
(nejvíce ve druhém a pátém dílu), avšak čtenáře musí uhodit do očí rozdílnost 
jejich životní cesty. Jeden si zvolil samotu, touhu po kontrole všeho a všech a 
žití na úkor druhých, ten druhý naopak přátelství, lásku a zastání se dobra. 

 
Varování před postupným prorůstáním zla do našich životů se zobrazuje 

také v charakteristice Ministerstva kouzel. Tato instituce, která má chránit 
kouzelníky před odhalením a zároveň chránit mudly před zlovolnými zásahy 
ze světa kouzel, je postupně odhalována jako rigidní zkostnatělá organizace, 
v níž se dává přednost tomu, co je pohodlné a bezpečné. Záchvěvy toho 
vidíme už na konci čtvrtého dílu, kdy ministr kouzel Popletal odmítá přiznat, 
že se Lord Voldemort, největší hrozba pro mudly i čaroděje, vrátil, čímž 
vystavuje nebezpečí veškerou kouzelnickou populaci. Nepřiznat, že zlo je mezi 
námi, je prvním krokem k tomu, abychom jím byli pohlceni. Což se ukazuje 
v pátém a sedmém díle, kdy se Ministerstvo kouzel stává institucí sloužící čím 

                                                 
11 Harry Potter a kámen mudrců, s. 268 
12 V českém překladu Tom Raddle, bude vysvětleno v kapitole 1.2. 
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dál více nebezpečným představám o rasové čistotě a právech kouzelníků vůči 
mudlům. Stejně jako se ptali mnozí po 2. světové válce, jak bylo možné, že 
nikdo nepozoroval postupný nárůst zla v Hitlerově Třetí říši, tak nás nutí 
Rowlingová, abychom se tázali, jak je možné, že ti, kteří mají sloužit všem 
kouzelníkům a chránit mudly, najednou odmítají sloužit pravdě a dobru, ale 
bez skrupulí přejímají myšlenky formované Voldemortem. Ministerstvo 
kouzel v sedmém dílu svojí rétorikou a fungováním skutečně připomíná 
mechanismy nacistické totality. 

 
Nejvýznačnějším příkladem toho, co je zlé, jsou zakázané kletby patřící do 

morálně závadné černé magie. Přičemž rozlišujme černou magii, o níž běžní 
kouzelníci nemají potuchy13 a černou magii, kterou všichni znají a jsou ji 
schopni používat. Ovšem nepoužívají, protože je zakázána. Rowlingová 
představuje tři „kletby, které se nepromíjejí“14. Takto jsou nazvány proto, že 
jejich použití je protizákonné a vede k uvěznění. Autorce se podařilo v těchto 
třech kletbách popsat nejhorší způsoby, jakými lze ublížit druhému člověku. 
První se nazývá kletba Imperius a její pomocí se ovládá mysl druhého 
člověka. Druhá je Cruciatus, slouží k tělesnému mučení. Třetí zní Avada 
Kedavra a je to tzv. smrtící kletba. Její použití způsobuje okamžitou smrt. 
Vidíme zde tedy tři způsoby, jak zničit člověka: tím, že narušíme jeho fyzickou 
stránku a způsobujeme mu mučivou bolest, tím, že znásilníme jeho nitro a 
sebereme mu vůli, a tím, že ho zbavíme života. V knihách je nám zcela jasně 
řečeno, že to je špatné. 

Voldemort všechny tyto kletby užívá zcela běžně, například na Harryho je 
sešle několikrát. Etický problém nastává v okamžiku, kdy některé z těchto 
kleteb vyšlou kladné postavy. Jak se má čtenář vyrovnat s tím, že sám Harry 
Potter vyšle kletbu Cruciatus nebo Imperius?  

 
Touto otázkou se dostáváme k dalšímu tématu, a to je boj a válka. Je ve 

válce dovoleno porušovat etická pravidla? Jakým způsobem mohou dobří 
kouzelníci bojovat, aniž by se zpronevěřili morálce? I tato otázka odkazuje ke 
křesťanské morálce, konkrétně k teorii spravedlivé války. Boj v HP sérii je 
podobně jako v našem světě dvojí: duchovní a fyzický. Jasně najevo nám dává 
autorka skrze výroky profesora Brumbála, že bojovat je potřeba: „Brumbál 
tehdy tvrdil, že důležité je bojovat a znovu bojovat, nikdy v boji neustávat, 
protože jen tak je možné zlo alespoň omezit, třebaže je nikdy nevymýtíme 

                                                 
13 Černá magie – vysvětlení prof. Snapea v hodině Obrany proti černé magii: „Bojujete 

proti silám, které nemají pevnou podobu, jsou přizpůsobivé a nezničitelné.“ – Harry Potter a 
princ dvojí krve, s. 148 

14 V originále „unforgivable curses“ 
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úplně…“15 K tomu dodává16 Connie Nealová v knize The gospel according to 
Harry Potter, že Brumbálovým slovům, jež potvrzoval celým svým životem, 
odpovídají apoštolova slova Timoteovi: „Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl 
věčného života, k němuž jsi byl povolán (...).“17 Brumbálův výrok chápu tak, že 
není v lidských silách zlo finálně zničit a překonat. Biblické poselství jde dále 
a zvěstuje, že zlo bylo zničeno obětí Ježíše Krista, ale přesto v našem světě 
dočasně pořád přebývá (viz odkaz ke Zjevení výše). Proto je potřeba se proti 
zlu znovu a znovu stavět. 

 
V tomto popisu neustálého boje dobra proti zlu vidí Granger přitažlivost 

HP knih pro děti. Domnívá se, že děti touží být součástí této kosmické bitvy, 
proto mají tak rády příběhy, kde se mohou postavit do jasné role.18 

Harryho svět (zrcadlící ten mudlovský) neustále zažívá střídavá období 
míru a otevřené války se zlem. V prvním díle se dozvídáme, že profesor 
Brumbál proslul porážkou zlého černokněžníka Grindelwalda v roce 1945. A 
Harryho rodiče byli jedni z obětí války při prvním Voldemortově vzestupu. 
Harry samotný čelí nové válce od okamžiku, kdy se dostane do 
čarodějnického světa. Odpůrcům Rowlingové vadí, že děti čtou příběh o 
neustálém válčení a strachu ze smrti. Domnívám se, že děti jsou mnohem více 
stresovány neustálými obrazy války a smrti, se kterými jsou denně 
konfrontovány v médiích. S tím rozdílem, že s těmito skutečnými válkami si 
nevědí rady, kdežto v HP knihách se mohou seznámit s tím, za co lidé bojují, 
kdy stojí za to se zlu postavit, jak je poznat, co to znamená a jaké jsou 
důsledky války. 

 
Nyní zpět k užívání nepovolených kouzel kladnými hrdiny. Harry použije 

poprvé kletbu Cruciatus v pátém díle, kdy ji sešle na Bellatrix Lestrangeovou, 
která právě zabila jeho kmotra Siriuse. Je to ale spíše akt zoufalství a hněvu, 
proto jí kletba nijak neublíží. Dozvíme se, že k tomu, aby kletba měla 
účinnost, je potřeba skutečně chtít ublížit. Jelikož je v tuto chvíli hlavní Harry 
ho emocí vztek a smutek nad ztrátou kmotra, spíše než chladná touha ublížit, 
nemá vržení kletby žádné následky. 

V sedmém díle série, kdy probíhá otevřená válka mezi Voldemortovými 
stoupenci a dobrými čaroději (Brumbálovými stoupenci) nastane několik 
okamžiků, kdy Harry a další použijí zakázané kletby. Pro mnohé čtenáře je to 
jistě zklamáním a láme to obraz Harryho jako vyloženě spasitelské kristovské 

                                                 
15 Harry Potter a princ dvojí krve, s. 527 
16 Neal, C.: The gospel according to Harry Potter, s. 200 
17 1 Tim 6,12 
18 Granger cituje Perry Glazera: „They long to be part of a cosmic struggle between good and evil“, How 

Harry cast his spell, s. 20 
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figury. Rowlingová ovšem vyjádřila, že Harry není svatý a že se nachází ve 
válce. K tomu podotýká Trevarthenová: „Válečníkovy činy pro blaho 
společnosti ho bohužel přivedou až na její okraj.“19 V jedné situaci použije 
Harry kletbu Imperius, je to ovšem v podstatě sebeobrana ve chvíli, kdy jde o 
život. V další použije Cruciatus. To je mnohem zajímavější, protože Cruciatus 
se nepoužívá jako kouzlo k sebeobraně. Dojde k tomu v situaci, kdy Smrtijed 
Carrow vyhrožuje profesorce McGonagallové a poníží ji. Harry tedy dělá cosi 
jako přehnané gentlemanské gesto, když se jí zastane tím, že na Carrowa za 
trest sešle kletbu. Vzápětí sešle zakázanou kletbu i sama McGonagallová, když 
donutí Imperiem Carrowa a jeho sestru Smrtijedku, aby se svázali a nezapojili 
do boje. Domnívám se, že tímto momentem nám chce Rowlingová naznačit, 
že skutečně začala válka, a opravdu, v tu chvíli propuká bitva o Bradavice, 
bitva na život a na smrt.  

Zajímavý aspekt použití zakázaných kleteb nastává po Harryho smrti. 
Poté, co se Harry dobrovolně vydá na smrt, aby zachránil ostatní, a vrátí se ze 
smrti (bude rozebráno v kapitole 1.3), sešle Voldemort na jeho tělo ještě třikrát 
kletbu Cruciatus. Harry očekává bolest, ale ona nepřichází. Jako ten, který 
překonal časnou smrt, už je mimo dosah zla.  

 
Eticky zajímavé jsou i lektvary, které ovlivňují život člověka. Zařadíme 

sem zejména dva: nápoj lásky a Felix felicis. Oba mohou být vyrobeny 
legálně, jejich použití je ovšem sporné. Nápoj lásky samozřejmě nevyvolá 
skutečný cit, jenom zmate smysly osoby, na niž byl použit. Jeho účinek trvá 
tak dlouho, dokud je osobě podáván. Jak ošemetné je spoléhat se na něj, 
ukazuje Rowlingová v příběhu Voldemortovy matky. Meropa Gauntová se 
zamilovala do mudly Toma Riddlea, uvařila mu nápoj lásky a donutila ho, aby 
si ji vzal. Počali spolu dítě. Po nějaké době ovšem Meropa, skutečně milující, 
nechtěla mít Toma pod vlivem lektvaru a přestala mu ho podávat. Riddle ji 
opustil a ona ztratila vůli žít. Po porodu syna zemřela. Voldemort nikdy 
nechápal, jak mohla být jeho matka tak slabá a pošetilá, milující. Vidíme, že 
vynucená láska naprosto nevedla ke štěstí. 

Lektvar Felix felicis (tedy latinsky štěstí nad štěstí) by se dal 
charakterizovat jako tekuté štěstí. Zaručuje tomu, kdo jej vypije, dvacet čtyři 
hodin, kdy se mu bude dařit úplně všechno. I před jeho účinky ovšem 
Rowlingová (ústy profesora Křiklana) varuje: nesmí se používat k nekalým 
účelům (vyhrát v loterii, zničit někoho), jeho příprava je velmi složitá a časté 
požívání vede k lehkomyslnosti a duševním poruchám. 

                                                 
19 Vlastní překlad. V originále: „...the warrior’s actions for society can’t help but place him 

on its fringes“, Trevarthen, G. A., The seeker’s guide to Harry Potter, s. 150 
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Čtenáři HP knih se dozvídají, že co se týče lásky a štěstí, tak ty nezávisí na 
magických schopnostech, nemá tedy cenu závidět fiktivním postavám série 
jejich kouzelné nadání. To je dle mého názoru zejména pro děti a dospívající 
důležité vědět. Ani jedno si nemůže člověk uzurpovat, aniž by tím zároveň 
neublížil jiným a nakonec i sobě. 

1.1.3. Postava Albuse Brumbála jakožto nejvyšší morální autority a garanta 
dobra 

Albus Brumbál, ředitel bradavické školy čar a kouzel, je od počátku 
prvního dílu představován jako postava zásadního významu. Ve světě HP je 
všeobecně považován za největšího (ve smyslu nejschopnějšího a 
nejuznávanějšího) kouzelníka 20. století. Provází čtenáře od první kapitoly 
prvního dílu až na konec sedmého dílu. Plní funkci Harryho mentora a lze říci 
až duchovního průvodce kouzelnickým světem. Jeho promluvy se často zdají 
být adresovány přímo čtenářům. Platí za nejvyšší autoritu, která rozhoduje, 
co je správné a co ne, ke které se ostatní utíkají, když mají strach a která já 
charakteristická tím, že dává všem druhou šanci20. To se projevuje v jeho 
funkci ředitele školy, poradce ministra kouzel (který mu stále posílá sovy 
s žádostí o radu), předsedy Starostolce (kouzelnický soudní dvůr), vůdce hnutí 
odporu proti Voldemortovi atd. 

 
Brumbál je popisován jako laskavý, moudrý, přímý a spravedlivý. Zastává 

v knihách funkci, která připomíná křesťanského Boha Otce, připomíná mnohé 
Boží projevy ve SZ. Pro to mluví skutečnost, že jiná vyšší autorita, ke které by 
se kouzelníci hlásili a přiznávali, zmiňována není. Sám Harry několikrát 
vyznává, že je „skrz naskrz Brumbálův člověk“21 a po něm pojmenovává také 
studentskou obrannou organizaci: Brumbálova armáda. První náznak Harryho 
loajality k Brumbálovi nacházíme už ve druhém díle. Brumbál musí opustit 
školu, jelikož je odvolán správní radou, ale pronese, že „ještě poznáte, že z této 
školy doopravdy odejdu teprve tehdy, až tu nikdo nebude stát na mé straně. A 

                                                 
20 Lupinovi, i když je vlkodlak, dává šanci zapojit se do normálního života: přijme ho jako 

učitele; Blackovi, o němž si všichni myslí, že je vrah a zrádce: nechá ho vysvětlit pravdu; 
Snapeovi, který nepřímo způsobil smrt Potterových: když se kaje a mluví o své lásce k Lily, 
Brumbál mu začne důvěřovat a nechá ho učit v Bradavicích a dokonce pracovat pro Fénixův 
řád; Ronovi, o kterém tuší, že nevytrvá při svém poslání být Harrymu po boku: ale dá mu 
zhasínač, protože věří, že se Ron bude chtít vrátit; Hagridovi, který je poloobr a byl dokonce 
odsouzen do Azkabanu: nechá ho pracovat pro Bradavice a důvěřuje mu; dokonce i 
Voldemortovi, dokud byl ještě Tomem Riddlem: navzdory tomu, že už v sirotčinci viděl, že je 
to krutý chlapec toužící po moci a uznání, věřil, že v Bradavicích, v láskyplném prostředí, se 
Tom může změnit 

21 Harry Potter a princ dvojí krve, s. 287, 295 
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přesvědčíte se také, že v Bradavicích se vždycky dostane pomoci každému, kdo o 
ni požádá.“22 

Což se také splní při souboji Harryho s baziliškem a deníkovou 
vzpomínkou v podobě Toma Riddlea. V okamžiku, kdy Harry vyzná, že 
Brumbál je největší a nejlepší kouzelník, silnější než Voldemort, protože je 
dobrý, sestoupí k němu fénix Fawkes (bájný pták, kterého si Brumbál ochočil) 
a Moudrý klobouk, z nějž Harry vytáhne Nebelvírův meč. K tomu dodává 
Killinger23, že sestupující ohnivý pták je symbolem Ducha svatého, jakožto 
přislíbené přítomnosti Boží. Godrikovým mečem je Harry schopen zabít 
baziliška – označovaného také za „hadího krále“, a i když vzápetí umírá, 
zasažen baziliškovým jedem, je zachráněn fénixem. Slzy fénixe léčí i ta 
nejhorší poranění. K tomu nutno dodat, že také fénix platil ve středověku za 
symbol Krista, jakožto pták, který umírá a znovu se zrodí.24 

Killinger viděl od začátku v Harrym kristovskou figuru a ve vztahu 
Harry/Brumbál biblickou paralelu Syn/Otec. Přirozeně se tážeme, zda to tak 
Rowlingová zamýšlela. Pro Killingera není důležitá kladná odpověď. Přepsala 
– vědomě či nevědomě „největší příběh všech dob“ a tím pádem k němu 
odkazuje.25 Potvrzuje to např. vztahem absolutní důvěry Harryho 
k Brumbálovi, Brumbálovou péčí a ochranou chlapce. Tedy poměrně 
nezvyklým poutem mezi ředitelem školy a žákem. V průběhu dospívání začíná 
Harry klást otázky, na které mu Brumbál stále nechce, či nemůže odpovědět. 
Na konci šestého dílu Brumbál umírá a zanechává Harryho v absolutním 
zmatku. Harry dostal od Brumbála úkol, který může splnit jen on sám, ale cítí 
se opuštěn a zrazen. 

Dle mého to značí dospívání víry. Od stadia, kdy dětsky věříme a 
důvěřujeme Bohu, do situace, kdy se začínáme tázat, odporovat a pochybovat. 
Harryho důvěra v Brumbála je nejvíce nalomena v sedmém díle, kdy vyjde 
životopis Albuse Brumbála sepsaný bulvární novinářkou Ritou 
Holoubkovou26. Harry odhaluje, že jeho hrdina nebyl vždy tak úžasný a 
bezchybný a že v mládí zastával velmi nebezpečné názory týkající se 
nadvlády čarodějů nad mudly. Ostatní ho nabádají, aby si nenechal zkazit 
vzpomínky na Brumbála, aby se sám rozhodl, čemu bude věřit. V tu chvíli 
Harryho krize dosahuje vrcholu: nechce si vybrat, čemu bude věřit, on chce 
vědět. 

Brumbál funguje jako ten, který Harrymu sdělí, že je vyvolený. Vyvolený, 
který má za úkol bojovat s Pánem Zla. Zároveň ale Harryho do této role 

                                                 
22 Harry Potter a tajemná komnata, s. 224 
23 Killinger, J.: The life, death and ressurection of Harry Potter, s. 28 
24 Granger, J.: How harry cast his spell, s. 102 
25 Killinger, J.: The life, death and ressurection of Harry Potter, s. 6, 19, 20 
26 V originále Rita Skeeter 
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netlačí, dává mu vždy možnost volby. Po záchvatech vzteku na Brumbála, 
vzteku, že neví všechno, si Harry uvědomuje, že pokud by věděl všechno, 
nebude už schopen svobodné volby. Na konci se dozvídáme, že Brumbál chtěl 
Harryho ochránit právě tím, že mu neřekl všechno, jelikož se obával, aby 
chlapec neopakoval Brumbálovy vlastní chyby. Harry to pochopí a poznává, 
že jeho úkolem je vědět, ale nehledat (relikvie smrti)27. Proces chlapcova 
vývoje se tedy pohybuje od věřit přes vědět k nehledat (narozdíl od 
Voldemortova, který se soustředí na hledání vlastní „spásy“, symbolizované 
nesmrtelností, v okamžiku, kdy ví, si vybere cestu vlastní vůle, nikoliv 
následování dborého.) 

 
Brumbál je autorem některých výroků, které mají nasměrovat 

kouzelnickou mládež (a tedy i čtenáře) správným směrem: 
„Ano, hudba,“ řekl a utíral si oči. „Větší kouzlo, než na jaké se kdo z nás 

zmůže!28 – z Brumbálovým úst slyšíme celou dobu, že nejvíce „magické“ a 
nejvíce důležité věci v životě jsou ty, které nemají s kouzlením nic 
společného: zde je to hudba, dále láska atd. 

 
„Nestačí jen prodlévat ve snech a zapomenout žít“29 – dle mého tento výrok 

slouží jako varování zejména čtenářům toužícím žít ve světě HP. 
 
„Pro spořádanou mysl je smrt jen další velké dobrodružství.“30 – bude 

rozebráno v podkapitole 1.3. 
 
„...tak velká láska, jako byla láska tvé matky k tobě, zanechává své vlastní 

znamení. Není to jizva ani žádná viditelná známka… ale pokud tě někdo tak 
hluboce miloval, poskytne ti to navždy určitou ochranu, i když ten, kdo tě 
miloval, už není.“31 – v této větě o lásce můžeme vidět paralelu s biblickým 
principem vyjádřeným v lásce Kristově, který tak hluboce miloval, že svou 
láskou poskytl ochranu všem, i když už zde tělesně není. 

 
„Kdyby nastala chvíle, že byste museli volit mezi tím, co je správné, a tím, co 

je snadné, připomeňte si, co se stalo chlapci, který měl dobré srdce a byl laskavý 

                                                 
27„Jeho posláním je vědět, ale nehledat“, vědět o relikviích, ale nepodlehnout touze po 

nich, nechtít se stát Pánem smrti tak, že by smrt obelstil, Harry Potter a relikvie smrti, s. 408 
28 Harry Potter a Kámen mudrců, s.122 
29 Harry Potter a Kámen mudrců, s. 199 
30 Tamtéž, s. 274 
31 Tamtéž, s. 275 
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a statečný, jen proto, že náhodou zkřížil cestu lorda Voldemorta. Nezapomeňte 
na Cedrika Diggoryho."32  

 
„Oba víme, že jsou i další způsoby jak někoho zničit , Tome (…) „A právě 
tvoje neschopnost pochopit, že existují věci mnohem horší než smrt, je 

odjakživa tvou největší slabinou -“33 – zde si každý čtenář nejspíš klade otázku, 
co může být horšího než smrt. Z příběhu vyplývá, že například život bez lásky 
je horší než smrt. Může v tomto výroku být náznak představy „druhé smrti“, 
tedy posmrtného zatracení? O Voldemortově spáse či zatracení více 
v podkapitole 1.3.5. 

 
„Lhostejnost a nezájem často způsobí mnohem větší škody než otevřený 

odpor.“34 - tím dává najevo, že způsob, jakým vzniká nenávist, není jen 
otevřený odpor vůči někomu, kdo nás poté začne nenávidět, ale nezájem a 
lhostejnost k ostatním tvorům. Tedy jako by chtěl vyjádřit, že se nemáme 
snažit vytřídit, kdo je náš bližní a kdo ne, ale sami být bližními ostatním bez 
předsudků. 

 
„Z mrtvého těla ani ze tmy nemusíme mít strach.“ „Bojíme se jen toho, co 

neznáme.“35 - Voldemort z obojího strach má, protože to nezná. Brumbál chce 
ukázat, že navzdory tomu, že se vyskytuje v kouzelnickém světě plném 
všelijakých příšer, není důvod, proč by se člověk měl obávat mrtvého těla a 
tmy. Jakmile těmto věcem začneme přiřazovat více respektu a důležitosti, než 
si zasluhují, začneme se jich obávat. Tak vznikají rozličné duchařské a 
strašidelné historky, ve kterých nám neznámá zlá moc skrze temnotu a 
mrtvoly na náš útočí. 

 
„…můžu ti pomoct, Draco.“, „Přidej se na správnou stranu, Draco,“, „…nejsi 

přece vrah...“, „Ne, Draco,“ namítl tiše Brumbál. „Teď všechno záleží na mém 
milosrdenství, ne na tvém.“36 - Brumbál, odzbrojený a blízko smrti, nabízí šanci 
na milosrdenství a obrácení se k životu i svému vrahu, Dracovi. Dokazuje tak, 
že moc nemá ten, kdo drží v ruce zbraň, ale ten, který má moc odpustit. 

 
Jistěže nemůžeme Brumbála ztotožnit s Bohem Otcem. Brumbál je člověk, 

který v mládí dělal velké chyby, i když se je po zbytek života snaží odčinit. 
Zároveň je smrtelný: na konci šestého dílu umírá. Nicméně plní v příběhu 

                                                 
32 Harry Potter a Ohnivý pohár, s. 563 
33 Harry Potter a Fénixův řád, s. 746 
34 Harry Potter a Fénixův řád, s. 763 
35 Harry Potter a princ dvojí krve, s. 466 
36 Harry Potter a princ dvojí krve, s. 486 
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funkci té nejvyšší autority, ke které se můžou hrdinové utíkat, několikrát je 
symbolicky i skutečně zachraňuje a jeho nerozlučný artefakt je ohnivý pták 
značící zmrtvýchvstání. 

1.2. Jména, názvy a jejich symbolika 

Rowlingová je autorka, která si dává velmi záležet na významech i 
zdánlivých maličkostí. Proto téměř všechna jména a názvy míst či osob 
odkazují dál. Pojmenování či naopak zákaz jmenování hrají v HP sérii 
významnou roli. 

V této podkapitole se budeme zabývat:  
v oddíle 1.2.1. jmény důležitých postav, jež charakterizují postavu či děj 
v oddíle 1.2.2. názvy kouzel a zaříkadel 
v oddíle 1.2.3. ostatními názvy 

1.2.1. Jména osob charakterizujících děj 

Již v první kapitole úvodního dílu série se dozvídáme, že existuje někdo, 
jehož jméno se téměř všichni kouzelníci obávají vyslovit. Není to ovšem 
z úcty či bázně (jako v případě židovského ne/vyslovování jména božstva), ale 
ze strachu. Jméno je tabu. Jediný, kdo se nebojí nazývat věci pravými jmény, 
je Brumbál: „…jedenáct let jsem se snažil všechny přesvědčit, aby mu říkali jeho 
skutečným jménem: Voldemort.“37. Vy-víte-kdo, Ten jehož jméno nesmíme 
vyslovit, neboli Voldemort znásobuje strach ostatních tím, že jim zakazuje 
nazývat ho jeho skutečným (Tom Riddle) nebo zvoleným (Voldemort) jménem 
bez dostatku úcty. Slovo Voldemort je z francouzštiny a „vol de mort“ lze 
přeložit několika způsoby: 1) ten, který chce smrt, 2) let smrti, 3) let od smrti, 
4) okradení, krádež smrti. Všechny možnosti skládají dohromady to, oč 
Voldemort usiluje a čím toho dosahuje. Voldemort chce smrt všech svých 
protivníků, aby jí sám mohl uniknout, okrást ji. Smrtící kletba se projevuje 
jako zelený paprsek, který svištivě přinese okamžitou smrt.  

 
Harrymu se Voldemort představuje jako vzpomínka z deníku, kdy ze jména 

Tom Marvolo Riddle vytvoří přesmyčku I am Lord Voldemort38. Jak říká 
Brumbál: „Říkej mu Voldemort, Harry. Vždycky nazývej věci jejich pravým 
jménem. Pokud by ses ho bál vyslovit, o to větší z nich budeš mít strach.“39 A 
přesně po tom Voldemort touží a mstí se každému, kdo ho oslovuje bez úcty 
nebo dokonce jeho civilním jménem. Jsou jen dvě osoby, které Voldemorta 

                                                 
37 Harry Potter a Kámen mudrců, s. 16 
38 V českém překladu: Tom Rojvol Raddle→ Já Lord Voldemort, použito ve 2. díle, změna 

příjmené na Raddle již zůstala 
39 Harry Potter a Kámen mudrců, s. 274 
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oslovují jako Toma Riddlea: Brumbál a Harry (Harry úplně na konci série 
v závěrečném duelu, viz níže). Voldemort je v knize také nazýván Pánem 
Temnot a Pánem Zla. I civilní jméno Tom Riddle se dá vyložit. Tom je zkratka 
z Tomáš, což znamená „dvojče“, anglické slovo „riddle“ znamená hádanku, 
hříčku, cosi, co potřebuje vyřešit. Dohromady tedy záhadu dvojčat. Granger 
vidí v postavě Voldemorta doppelgängera k Harrymu. Vzhledem k tomu, jak 
jsou oba tito muži propojeni, se dá říci, že Voldemort je v určitém ohledu 
Harryho stínem, dvojníkem, dvojčetem.40 Voldemort vlastní obrovského hada 
jménem Nagini (Naga je indické hadí božstvo). V průběhu celé série vidí 
čtenáři děj Harryho očima a zažívají spolu s ním jeho nechuť z tohoto spojení. 
Zažívat Voldemortovy emoce, vidět jeho očima, být v kůži Naginiho: to vše 
Harry odmítá a štítí se toho41. Je to jenom potvrzení toho, že Harry je na 
dobré straně a nechce se spojit se zlem. Proto jsou neúčinné argumenty 
kritiků, kteří tvrdí, že Harry je morálně slabá postava, která je špatným 
vzorem pro mládež. Harry není svatý, ale celým svým životem usiluje o dobro 
a spravedlnost, odmítá být spojován se zlem, cítí se jím být pošpiněn. 

 
V sedmém díle funguje tabu se jménem velmi zajímavým způsobem. 

Voldemort vymyslí zlé kouzlo, které způsobí, že jakmile někdo vysloví nahlas 
jeho jméno (a nepoužije opis jako Pán Zla, Ten, jehož jméno nesmíme vyslovit 
atd.), je lokalizován, byť by se skrýval kdekoliv. Okamžitě se za ním přemístí 
Voldemortovi služebníci. Toto kouzlo vymyslel Voldemort proto, aby našel a 
pochytal své odpůrce, věrné Brumbálovi. Ví totiž, že Brumbál vštěpoval svým 
zastáncům, aby se černokněžníkovo jméno nebáli vyslovovat. Nyní ovšem 
vyslovení skutečně vede k odplatě, přivede trestající kouzelníky. 

Oproti tomu nalezneme v knize také náznak zcela opačného působení 
vyslovení jména. Poté, co se Ron s Harrym rozkmotří a opustí trojici, 
přestanou Harry s Hermionou vyslovovat jeho jméno, mluví o něm pouze 
zájmenem, když je to nutné. Později se dozvíme, že Ron se chtěl vrátit 
okamžitě, jak opadl jeho vztek, ale že nemohl. Ne do té doby, než Hermiona 
vzlykající v noci pro Rona, vyslovila nahlas jeho jméno. Ron je tedy také 
přivolán, ale láskou. 

 
Velmi často se jménem vyjadřuje charakter osoby či její zařazení na 

dobrou či zlou stranu. Proto jeden ze zakladatelů Bradavic je Salazar Zmijozel 

                                                 
40 Granger, J.: How Harry cast his spell, s. 47 
41 Velice dobře je to popsáno v 5. díle, kdy se Harry bojí, že ho Voldemort posednul: s. 

456cítí se být „nakažený, nečistý“, nemá právo sedět s nevinnými a čistými lidmi v jednom 
vagonu, s těmi, jejichž mysl a tělo nejsou poskvrněny Voldemortovou špínou. Tak to Harry 
vidí a tím pádem stále dokazuje, že vlastně není posedlý, že se s Voldym nemůže zcela 
propojit a spojit. Uvědomění si špíny a nečistoty je prvním krokem k očistě. 
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a druhý Godric Nebelvír. Salazar odkazuje ke jménu portugalského diktátora, 
Godric obsahuje anglické „god“ a je to jméno anglosaského světce Godrika 
z Finchale. Další signifikantní jméno je Malfoy (v knize reprezentováno 
Luciusem, Narcissou a Dracem). Tato významná a prastará kouzelnická rodina 
má francouzské jméno překládané jako „špatná víra“ nebo „víra ve zlo“42. 
Naznačuje se tím, že si zvolili špatně, v co věří (v jejich případě v čistotu rasy 
a likvidaci méněcenných kouzelníků a mudlů). Přesně podle svého jména se 
také chovají a jsou tak i nahlíženi: „Maj tu špatnost v sobě už vod narození,“43 
prohlásí o nich Hagrid. 

 
Mezi další reprezentanty „špatné strany“ patří například Smrtijedi se 

jmény jako Fenrir Šedohřbet (vlkodlak, který se vyžívá v tom, když může 
nakazit co nejvíce lidí, Fenrir je obrovský zlý vlk vyskytující se v severské 
mytologii), Severus Snape („severus“ znamená v latině přísný a Snape je 
narážka na podobné znění slova „snake“, tedy had), Bellatrix Lestrangeová 
(„bellatrix“ je latinsky válečnice). Povahu člověka často popisuje také zvíře, do 
nějž se může dotyčný přeměnit: tak Peter Pettigrew, přezdívaný Červíček, se 
přeměňuje do krysy - a je tím, kdo zradil Voldemortovi manžele Potterovy. 
Sirius Black se mění ve velkého černého psa (Sirius je název hvězdy, které se 
říká Psí hvězda, Blackovi, jsou starodávná čistokrevná rodina, jež podporovala 
ideje Pána Zla, „black“ je anglicky černý). 

 
I kladné postavy dostaly jména, jež odkazují dál. Albus Brumbál a Rubeus 

Hagrid – jejich křestní jména odkazují ke dvěma stádiím alchymistické 
purifikace, což je proces, kterým musí Harry projít, aby očistil a scelil svoji 
duši.44 Hermiona je ženská varianta jména Hermés, což byl antický posel bohů 
a taktéž představitel alchymistů. Učitelka mudlovských studií se křestním 
jménem nazývá Charity (z řeckého „charitás“ = láska, ve významu 
„křesťanská“, obětavá). Rodina Lovegoodových (v českém překladu 
Láskorádovi) představuje mile zmatené kouzelníky, přistupující laskavě ke 
všem cizím a nepoznaným věcem: otec rodiny se jmenuje Xenofilius, tedy 
„ten, který má rád (to) cizí“. Minerva McGonagallová představuje přísnou 
ženu a kvalitní učitelku, což koresponduje s jejím křestním jménem.45 Z řecké 
a římské mytologie, potažmo z historie si Rowlingová vypůjčuje často: Argus 
Filch jakožto školník, který slídí po škole a snaží se dopadnout přestupníky 
školného řádu (Argus = tisícioká příšera z podsvětí), Hestie Jonesová, růžolící 

                                                 
42 Tak i Granger, How Harry cast his spell, s. 118 
43 Harry Potter a tajemná komnata, s. 58 
44 Na alchymistické symbolice se shodují jak Granger, tak Trevarthenová 
45 Minerva= latinský název řecké bohyně moudrosti Athény, Minerva se také jmenovalo 

první české dívčí gymnázium 
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čarodějka s milým úsměvem (Hestie = bohyně domácího krbu), Viktor Krum, 
bulharský chytač, nazvaný podle bulharského chána z 9. století, kouzelník 
Nicolas Flamel – Flamel byl skutečnou historickou postavou, alchymistou 
žijícím ve Francii 14. století. atd. 

1.2.2. Názvy kouzel a zaříkávadel 

Můžeme říci, že až na jedno jsou všechny názvy kouzelných formulí 
latinsky, nebo k latině odkazující. Jedinou výjimku tvoří smrtící zaklínadlo 
Avada Kedavra. Jistě nás napadne souvislost s všeobecně známým 
„abrakadabra“. Trevarthenová poukazuje na tezi Simse, podle níž je Avada 
kedavra buď z arabského abra kadabra, což znamená „nechť jsou tyto věci 
zničeny“, nebo z aramejského abhadda kedhabhra, tedy: „zmiz (s) těmito 
slovy“ . 

Další ze tří kleteb, jež se nepromíjejí jsou Cruciatus a Imperius, jejichž 
působení bylo zmíněno výše. Sesílají se vyslovením slova crucio, popř. 
imperio. Crucio znamená latinky „mučím“ a imperio „vládnu, přikazuji“. 

Nebudeme se zde zabývat všemi zaklínadly popsanými v HP sérii, 
podotýkám pouze, že vždy souvisí název zaklínadla s latinským významem 
děje, jež zaklínadlo způsobuje. Důležité je ještě připomenout, jaká je povaha 
magie v HP knihách. Samo vyslovení zaklínadla zaklínadlo nespustí. Každé 
kouzlo je potřeba cvičit a důkladně zvládnout, soustředit se na ně a chtít je. 
Proto se nic nestane, když malé dítě bez toho, aniž by vědělo, co to znamená, 
pronese Avada Kedavra směrem k matce (nehledě na to, že děti až do 
jedenácti let nesmějí používat kouzelné hůlky) Opět se nám ukazuje, že pro 
Rowlingovou je podstatná vůle. 

1.2.3. Další důležité názvy 

Sem můžeme zařadit názvy míst a věcí. Rowlingová samozřejmě používá 
existující názvy měst, ulic a zemí, ale vytváří také naprosté novotvary. Ty 
mají vždy určitý význam, minimálně čtenáře pobavit, ale často také upozornit 
na něco dalšího. Mnoho jí vymyšlených slov se v dnešní době používá 
naprosto běžně. Už jenom výraz „mudlové“ (anglicky „muggle“) zná dnes 
téměř každý. V HP knihách slouží k označení nekouzelnické populace, je 
ovšem používán i mimo tento kontext, chce-li mluvčí rozdělit skupinu na ty, 
kteří vědí a ty, kteří nesdílejí určité tajemství či životní styl. 

 
Další novotvar, který se prosadil, je „famfrpál“ („quidditch“). Rowlingová 

napsala o této sportovní hře na košťatech celou knížku46. K famfrpálu se 
obracím proto, že v této hře je klíčové chytit míček Zlatonku (Golden Snitch). 

                                                 
46 Famfrpál v průběhu věků, v ČR vydal Albatros, jako autor uveden Kennilworthy Whisp 
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Hráč, který má na starosti Zlatonku chytit, se nazývá chytač. V angličtině 
ovšem „seeker“, což je víceznačné, dá se přeložit i jako hledač47. Termín seeker 
je velmi často používán pro spirituální „pátrače“, tedy osoby, které touží 
dosáhnout poznání a pochopení na duchovní úrovni. Trevarthenová48 
Harryho považuje za klasického hledače a v jeho honbě za Zlatonkou vidí 
opět alchymistický přerod duše, která dosáhne zdokonalení. Zlatonka není 
pouze sportovní náčiní, ale na konci sedmého dílu hraje podstatnou roli, 
neboť je v ní uložen Kámen vzkříšení. Harrymu se otevře poté, co prohlásí, že 
je připraven zemřít. Ke zlaté barvě tohoto okřídleného míčku a zlaté jakožto 
barvě finálního stupně odkazuje i Granger49, jež popisuje přerod duše takto: 
spirituálně pojaté alchymistické dílo má za cíl proměnu duše z olova do zlata, 
od selhání ke ctnosti. To se projevuje na začátku sedmého dílu, kdy Harryho 
přátelé pijí mnoholičný lektvar, aby vypadali jako on. Po vhození Harryho 
vlasů do lektvaru změní tento barvu na zlatou (narozdíl od lektvaru, který pili 
ve druhém díle, s „esencí“ z Crabba a Goyla, jenž měl odpornou zelenošedou 
barvu). 

 
Mezi speciální názvy míst zařadíme Harryho bydliště: Zobí ulice ( 

v originálně Privet drive, „privet“ znamená ptačí zob), Bradavice (anglicky 
Hogwarts) a Prasinky (Hogsmeade). Tyto názvy působí trochu komicky a 
v mnoha překladech HP knih do národních jazyků zůstaly nezměněny. Český 
překladatel Medek zvolil převést původní termíny do češtiny, resp. pro ně 
vytvořit novotvary. Dospělý čtenář vnímá podivně až nechutně působící 
názvy. Děti jsou nadšeny. Novotvary jsou také názvy čtyř kolejí. Nebelvír a 
Zmijozel již byly popsány výše, nyní ještě krátce osvětlím význam slov 
Mrzimor a Havraspár. Havraspár vystihuje anglický originál „Ravenclaw“, což 
evokuje spojení koleje s živlem vzduchu. Přesto je jejich erbovním zvířetem 
nikoliv havran, ale orel. Mrzimor (anglicky „Hufflepuff“) odkazuje k zemi, už 
jen proto, že jeho erbovním zvířetem je jezevec, který bydlí v norách a jeho 
ředitelkou je madam Prýtová, učitelka bylinkářství. 

1.3. Život a smrt v HP sérii aneb „Posledním nepřítelem, který 
bude zničen, je smrt“50 

Téma smrti tvoří ústřední linku celé série. I toto byl důvod, proč se někteří 
rodiče a vychovatelé domnívali, že HP knihy jsou nevhodné pro děti. Na 

                                                 
47 „to seek“ znamená: hledat, usilovat, pátrat, ucházet se 
48 Trevarthen, G.A., The Seeker’s guide to Harry Potter, s. 107nn 
49 Granger, J.: How Harry Cast His Spell, s. 33 
50 Harry Potter a relikvie smrti, s. 277, citát z 1 Kor 15,26, v ČEPu: „Jako poslední nepřítel 

bude přemožena smrt.“ 
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druhou stranu, z mnoha stran zazněly výroky, že v dnešní kultuře, která se 
smrti vyhýbá a nemluví o ní51, se mohou děti naučit, že smrt je součástí života 
a jak se vyrovnat s její přítomností. Někteří kritici zazlívali Rowlingové, že 
nechala zemřít mnoho oblíbených postav, čímž zklamala (nejen) dětské 
čtenáře. Odvážím se tvrdit, že je to naopak. Dá se očekávat, že děti jsou 
zklamané, když jimi oblíbená postava zemře. Na druhou stranu mají šanci 
zažít žal ze ztráty někoho blízkého takto „nanečisto“ a uvědomit si, že jejich 
blízcí budou také umírat. Tomu se dá vytknout, že smrti v HP jsou převážně 
násilné a způsobené buď přímo Voldemortem, nebo jeho působením. Tedy že 
neukazují „normální“ smrt. Domnívám se, že Rowlingové intence byla 
následující: ukázat, že nelze jen chtít dobro, ale také za něj zápasit, a to že 
vede občas k nutnosti oběti. 

V této podkapitole se budu věnovat několika tématům: 
v oddíle 1.3.1. podobám smrti v knihách HP 
v oddíle 1.3.2. víře v posmrtný život, komunikaci s oním světem; biblické 

citáty 
v oddíle 1.3.3. sebeobětování, vzkříšení a symbolice krve jakožto života a 

oběti života 
v oddíle 1.3.4. bytostem mezi životem a smrtí: duchové, neživí, 

mozkomorové, viteály 
v oddíle 1.3.5. závěrečnému duelu Harryho a Voldemorta 

1.3.1. Podoby smrti v HP sérii 

Setkání se smrtí ve světě Harryho Pottera můžeme rozdělit na několik 
druhů. První je setkání nepřímé, tedy spíše důsledek něčí smrti. Harryho 
rodiče padli za oběť Voldemortově smrtící kletbě. Harry vyrůstá kvůli tomu 
bez nich. Důsledkem smrti je nepřítomnost milovaných lidí. Sem můžeme 
zařadit i zprávy o úmrtí Harrymu blízkých lidí, např. smrt Pošuka Moodyho 
při Harryho přenosu od Dursleyových. Dalším druhem setkání se smrtí je 
snaha před ní utéct, plně jí uniknout. Tu nalezneme v prvním díle série 
v podobě Kamene mudrců, bájného alchymistického výtvoru, který je schopen 
prodlužovat život až donekonečna. V širším pojetí je snahou utéct před smrtí 
naplněn celý Voldemortův život. Třetím druhem setkání se smrtí je přítomnost 

                                                 
51 Srov. Ciaccio, P.: Harry Potter and Christian theology, in Critical perspectives on Harry 

Potter: „Harry Potter can be considered a serious story about death, as many fairy tales are as 
well. The way Rowling deals with death is quite in contrast with how it is treated in 
contemporary Western culture. Nowadays, we tend to forget that death is a shadow on all of our 
lives. Thus, in our “civilized” society, real death is mostly confined to hospitals, hospices and old 
people’s homes.(...) The way Rowling deals with death in Harry Potter brings instead a healthy 
message: one cannot remove death from life, but one should live taking death into serious 
consideration. People can overcome their grief and survive only by seriously accepting it and 
fully living through it.“ 
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u něčí smrti (ať už umírá záporná postava jako profesor Quirell, nebo 
neznámý mudla v Harryho snu, nebo Harryho blízcí před jeho očima – např. 
smrt Cedrika Diggoryho, Siriuse Blacka, Albuse Brumbála). Poslední je smrt, 
kterou některý z hlavních hrdinů sám zapříčiňuje a které zároveň čelí. Sem 
patří Harryho uvědomění, že jeden ze dvojice protivníků – on a Voldemort – 
musí zemřít rukou toho druhého. Lze sem zařadit i smrt způsobenou při boji, 
v sebeobraně (např. Molly Weasleyová při ochraně svých dětí zabije Bellatrix 
Lestrangeovou). 

 
Sedmý díl série je smrtí naplněn od začátku až do konce. První smrtí je 

smrt učitelky mudlovských studií, Charity Burbageové, již Voldemort umučil 
za to, že se chovala příznivě k mudlům. V angličtině je toto úmrtí popsáno 
slovy: „Charity fell,“52, což se dá přeložit jako „láska padla“. Nepříliš radostná 
vize pro čtenáře a hrdiny knihy. Dále následuje konec Harryho sovy Hedviky, 
tedy naprosto nevinného tvora, který byl jen ve špatnou chvíli na špatném 
místě. Ukazuje se nám, že ve válce se objevují vždy nevinné oběti. Brzy na to 
se dozvídáme o smrti bystrozora Pošuka Moodyho. Ten se smrtí v boji počítal, 
ale přesto je jeho ztráta zdrcující, protože byl jeden z nejlepších. Rowlingová 
situaci popisuje takto: „Nečekaná a neodvolatelná smrt se mezi ně vmísila jako 
přízrak“53. V průběhu knihy zemře mnoho významných a čtenářům blízkých 
postav. Nejvíce zdrcující je smrt Freda Weasleyho při bránění bradavického 
hradu. Fred umírá při útoku Smrtijedů, kdy vybuchne část zdi a zasype 
hrdiny. Je to zcela nečekané a opět se dá říci, že zbytečné. Harry (stejně jako 
mnoho čtenářů) má obrovský problém se s Fredovým úmrtím vyrovnat: 
„Nastal konec světa, tak proč neskončila i bitva?“54 Nyní je Harry v situaci, kdy 
nedokáže bojovat dál. Najednou mu nic nedává smysl a nechápe, jak může 
někdo ještě pokračovat v boji. Plný beznaděje a únavy se stává snadnou 
kořistí pro mozkomory (bude rozebráno v podkapitole 1.4.4.) 

1.3.2. Víra v posmrtný život, komunikace se zemřelými, biblické odkazy o 
smrti 

Ne ve všech (primárně) dětských knihách se řeší otázky posmrtného života. 
Jinak je tomu ovšem v knihách, ve kterých smrt hraje tak podstatnou roli, 
tudíž se čtenáři zákonitě ptají: co bude s postavami, které zemřou? Ve světě 
HP existuje navíc tolik podivných bytostí „mezi životem a smrtí“, že je obtížné 
najít nějaký systém či jasnou odpověď na tuto otázku. Jak podotýká 
Trevarthenová, jež vidí v kouzelnících obraz duchovních hledačů, osvícených 

                                                 
52 Harry Potter and the Deathly Hallows, s. 12 
53 Harry Potter a relikvie smrti, s. 74 
54 Tamtéž, s. 532n 
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a vnímavějších než běžná populace, mají kouzelníci schopnost subtilnějšího 
rozlišování a vnímání všech podob života a smrti, než obyčejní lidé.55 

 
První náznak toho, že smrt není to poslední, co nás v životě čeká, je 

Brumbálův citát poté, co Harrymu řekne, že po dohodě s Nicolasem Flamelem 
zničili Kámen mudrců. Harry se vyděsí, že v tom případě Flamel i jeho žena 
zemřou. Na to odpovídá Brumbál: „Pro spořádanou mysl je smrt jen další velké 
dobrodružství.“56 Jedenáctiletý Harry ani jeho kamarádi si tuto větu neumí 
vysvětlit, je ovšem vodítkem k tomu, že nemáme brát fakt smrti lhostejně a 
pasivně. Autorka vyzývá k tomu, abychom měli „spořádanou mysl“, což si 
vysvětluji jako smíření se sebou, s druhými a s Bohem (resp. s tím, co 
očekáváme, že potkáme po smrti). 

V prvním díle se Harry a ostatní studenti setkávají s bradavickými duchy. 
S těmito duchy lze komunikovat, tvoří nedílnou součást školy, není potřeba je 
vyvolávat. Nicméně až do pátého dílu se jich Harry nikdy nezeptá na smrt, na 
to, co je po ní, a proč zůstali na zemi. Více o jejich charakteristice v další 
podkapitole. 

Zajímavým aspektem „komunikace“ se zemřelými je pohled do zrcadla 
z Erisedu. To je magický předmět, který nezobrazuje skutečnost, ale největší 
touhy toho, kdo se do něj podívá. Harry, který na ně náhodou narazí, v něm 
uvidí celou svoji rodinu. Otec a matka se na něj usmívají, mávají a pláčou. 
Harry s nimi nemůže komunikovat, nejsou to vlastně ani skutečné stíny 
zemřelých Potterových, ale zobrazení jeho tužby. 

Ve třetím díle je Harry několikrát nucen zažít znovu své nejhorší 
vzpomínky, a to v přítomnosti mozkomorů, kteří mají schopnost v hlavě oběti 
odstranit všechno štěstí a zanechat jen ty nejhorší věci – o těchto tvorech více 
v další podkapitole. Harry slyší hlas své mrtvé matky, která ho brání před 
Voldemortem. O existenci této vzpomínky neměl do té doby ani tušení. Nyní 
s jakýmsi zvráceným potěšením tuto vzpomínku vyhledává, protože je 
jediným „záznamem“ hlasu jeho rodičů. Kvůli tomu, že chce s rodiči aspoň 
tímto způsobem trávit některé chvíle, se mu nedaří vyčarovat Patronovo 
zaklínadlo, jež funguje proti mozkomorům. V tu chvíli mu říká jeho profesor 
Lupin: „Jsou mrtví a tím, že budeš naslouchat jejich hlasům, jim život 

                                                 
55 Trevarthenová se zároveň snaží čtenáře povzbudit, aby si z kouzelníků vzali příklad a 

snažili se více vnímat svět kolem sebe. Nebere tedy kouzla a čáry v knize jako cosi zcela 
odlišného od našeho „mudlovského“ světa, naopak tvrdí, že magie, na kterou myslí 
Roelinogová, je schopen každý, kdo přestane být mudlou, tedy nevšímavým, materialisticko-
technickým tvorem. The Seeker’s Guide to Harry Potter, s. 111-114 

56 Harry Potter a Kámen mudrců, s. 274 
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nevrátíš.“57 Poté si Harry uvědomuje svoje až nekromantské sklony a smíří se 
s tím, že naslouchat hlasu mrtvých mu nepomůže. 

V kouzelnickém světě jsou ovšem vzpomínky mnohem více hmatatelné než 
ve světě mudlovském. Dají se uchovat, „přehrát“, dá se do nich vstoupit. Na 
konci čtvrtého dílu nastane velmi zvláštní situace, kdy při zápasu mezi 
Harrym a Voldemortem dojde k tomu, že jedna hůlka přemůže druhou a 
donutí ji „vydávit“ její poslední kouzla v jakési kouřové, stínové podobě. 
Harryho hůlka tudíž donutí Voldemortovu, aby ukázala poslední kouzla 
vyslané jejím majitelem, což byly v jeho případě vraždy: z hůlky vystoupí 
Cedrik Diggory, Frank Bryce, Berta Jorkinsová a potom také Harryho matka a 
otec. 

„Kouřový stín mladé ženy s dlouhými vlasy dopadl na zem stejně jako stín 
Bertin, napřímil se a pohlédl na něj... a Harry jemuž se šíleně rozklepaly ruce, 
hleděl do přízračné tváře své matky ‚Tvůj otec už také přichází...‘ sdělila tiše 
synovi. ‚Chce tě vidět... všechno dobře dopadne... vydrž..."58 

Můžeme tuto scénu vidět jako sílu vzpomínek na naše milované, kteří nám 
pomáhají v těžkých chvílích. Funkce těchto zhmotnělých vzpomínek v dané 
scéně byla tato: obcházely Harryho a Voldemorta, jednomu šeptaly 
povzbuzující slova, na druhého nenávistně a hrůzostrašně syčely. Samozřejmě 
nemohly Harrymu poskytnout ochranu před fyzickým útokem, ale povzbudily 
jej natolik, že byl schopen zareagovat a uniknout Voldemortovi i Smrtijedům. 
Brumbál posléze tuto událost vysvětluje a komentuje: „Žádné kouzlo nedokáže 
vzkřísit mrtvé," povzdechl si ztěžka Brumbál. „Všechno, co se mohlo stát, je jen 
jakýsi zpětný odraz.59“ Brumbál tedy dává jasně najevo, že snaha oživit mrtvé 
či snažit se s nimi komunikovat a upírat jim jejich klid, se nesetká s úspěchem. 
Harry si ovšem má uchovávat vzpomínky a nechat se jimi posilovat, aby mohl 
jít dál. V tomto ohledu je třeba brát smysl věty, kterou Harrymu Brumbál 
pravil už na konci prvního dílu, když popisoval ochranu, již chlapci poskytla 
jeho matka: „Velká láska zanechává své vlastní znamení...“60. 

Další setkání s mrtvými nastává na konci pátého dílu. Souvisí se smrtí 
Siriuse Blacka. Na ministerstvu kouzel se hrdinové v jednu chvíli dostanou do 
podivné místnosti se starým kamenným obloukem a závěsem. Harry zpoza 
závěsu slyší tiché šeptání, i když za ním evidentně nic a nikdo není. Šepot 
slyší také Lenka Láskorádová61 a oba jsou obloukem přitahováni. Později se 
dozvíme, že projít obloukem znamená zemřít – přejít na druhou stranu. Je 
možné, že byl používán jako elektrické křeslo, zkrátka pro trest smrti, nebo 

                                                 
57 Harry Potter a vězeň z Azkabanu, s. 217 
58 Harry Potter a Ohnivý pohár, s. 520 
59 Tamtéž, s. 543 
60 Harry Potter a Kámen mudrců, s. 275 
61 V originále Luna Lovegood 
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sloužil k výzkumu otázek života a smrti. Rowlingová to nepřibližuje. Když se 
Harry ptá, co je to za hlasy, Lenka mu odpovídá, že je taky slyší. Hermiona 
oponuje, že nic neslyší a nevidí, za obloukem nikdo není, ani v něm. Na konci 
knihy při rozhovoru s Lenkou (která představuje postavu schopnou věřit zcela 
šťastně a bez zábran) se dozvídá, že za závojem byli lidé, blízcí lidé. Přitahoval 
jeho a Lenku proto, že oba zažili ztrátu blízkých. Zatímco pro Harryho je to 
frustrující, pro Lenku útěšné.62 

 
Harry je až do konce série velmi skeptický ohledně života po smrti. Pro něj 

zůstává klíčovým to, že mrtví jsou pryč. Neupírá se příliš k naději, že je 
jednou potká. Zásadní moment ovšem nastává po Siriusově smrti (propadne 
po zásahu kletbou právě oním zmiňovaným obloukem). Harry je šílený 
smutkem a ztrátou, chce se pomstít za Siriusovu smrt, proto pronásleduje 
Bellatrix do atria ministerstva kouzel. Je to ovšem past, čeká tam samotný 
Voldemort, který Harryho posedne. Voldemortovým cílem je zničit chlapce – 
buď tak, že nesnese Voldemortovu přítomnost ve svém těle a zemře, nebo tak, 
že donutí Brumbála, aby na Harryho seslal smrtící kletbu ve snaze zabít 
Voldemorta. Nejenže Brumbál odmítá Pána Zla zabít, ale nakonec to ani není 
potřeba. Mučivé přítomnosti zla ve své mysli a duši se Harry zbaví myšlenkou 
na Siriuse. Spojení s Voldemortem je smrtící: „Harry věděl, že je mrtev.“63, 
Harry si nepřeje nic než zemřít, nechce už trpět, poddává se, rezignuje na boj, 
ovšem jeho poslední myšlenka je „Zase se uvidím se Siriusem64“, myšlenka, 
která je plná víry, naděje a lásky a to Voldemort nesnese, v tuto chvíli se 
Harryho pouští, nemůže sdílet mysl plnou lásky. 

Tato scéna mi připomíná výrok z epištoly Římanům: „Jsem jist, že ani smrt 
ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná 
moc, ani výšiny ani hlubiny ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit 
od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.65“ Jelikož poslední myšlenka 
Harryho v agónii už není pomyšlení na pomstu, ale naděje z opětovného 
setkání se Siriusem, nemůže jej zlo, představované Voldemortem pohltit a od 
lásky odloučit. 

 

                                                 
62 „A koneckonců se nemusím bát, že už bych mámu nikdy neviděla, že?“ „Hmm…to myslíš 

vážně?“ zahučel nejistě Harry . Nevěřícně zavrtěla hlavou. „Ale jdi. Přece jsi je slyšel, hned za 
tím závojem, nebo ne?“ „Chceš říct...“ „V té komnatě s obloukem. Schovávali se těsně za ním, aby 
nebyli vidět, to je všechno. Slyšels je.“ Pohlédli si do očí. Lenka se nepatrně usmívala. Harry 
nevěděl, co říct ani co si myslet vždyť Lenka věřila tolika neobyčejným věcem... Jenže on si tehdy 
byl také jistý, že za tím závojem slyší nějaké hlasy.“ Harry Potter a Fénixův řád, s. 790 

63 Harry Potter a Fénixův řád, s. 747 
64 Tamtéž 
65 Ř 8, 38-39 
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Při této scéně nastiňuje Rowlingová ještě jedno téma: co je horší než smrt. 
Brumbál přizná Voldemortovi, že ho nechce zabít. Ten kontruje nechápavým 
otázáním se důvodu, vždyť „není nic horšího než smrt“66. Na to se od Brumbála 
dozvídá, že jeho neschopnost pochopit, že jsou i horší věci než smrt těla, byla 
vždy jeho největší slabinou. Jelikož Voldemort nezná, odmítá a podceňuje 
lásku, nezná nic, co by mohlo konkurovat smrti, přemoci ji. Proto je jeho 
nejvyšším cílem zbavit se smrti skrze vlastní magické schopnosti a ubližování 
druhým. Proti tomu staví Rowlingová Brumbála, který si je vědom toho, že 
jsou mnohem horší věci než smrt. Při přemýšlení, co může být horšího než 
smrt, nacházíme v Bibli výrok, který se tematicky týká výše zmíněného: „A 
nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který 
může duši i tělo zahubit v pekle.67“ Voldemort a Harry tvoří dva póly 
rozhodnutí, co se svým životem, ten první se jej snaží „nalézt“, kdežto ten 
druhý je na konci odhodlán jej „ztratit“. I pro tento postup můžeme nalézt 
paralelu v Novém zákoně: „Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj 
život pro mě, nalezne jej.“ 68 Domnívám se, že autorka chtěla touto tendencí 
upozornit čtenáře na to, že existují věci, pro které je záhodno se obětovat. Ne 
vždy musí jít v doslovném smyslu o „jití na smrt“, které představuje Harry. 

 
Rowlingové názor na posmrtný život lze nejlépe demonstrovat dvěma 

biblickými citáty, jež sama do knih umístila. V 7. díle v dojemné vánoční scéně 
u hrobu Harryho rodičů a taktéž rodiny profesora Brumbála Harry čte nápis 
na hrobu Brumbálových: „Kde je tvůj poklad, tam bude také tvé srdce.“ a 
Potterových: „Posledním nepřítelem, který bude překonán, je smrt.69“ První citát 
je z Matoušova evangelia 6,20, druhý z 1. Korintským 15,26. Harry je citátem 
na hrobě svých rodičů vyděšen, připadá mu jako heslo Smrtijedů, jako cosi, 
čeho se pokouší dosáhnout Voldemort. Z omylu ho vyvede Hermiona, která 
mu vysvětlí, že se tím má na mysli naděje na život po smrti. 

Této vánoční scéně v Godrikově Dole věnuje mnoho prostoru Killinger70. 
Představím některé jeho názory. Už zasněžená zimní vesnička připomíná dle 
něj vánoční atmosféru. Před Harrym a Hermionou se válečný pomník 
promění v sousoší muže, ženy a děťátka: to má být jasná narážka na Josefa, 
Marii a Ježíše a ukazuje se tím, jaká bude role Harryho v závěrečném zápasu 
proti zlu. K tomu zaznívá jako kulisa zpěv koled z kostelíka. V Godric’s 
Hollow se Harry setká s Naginim a o půlnoci při vyzvánění zvonů 
ohlašujících Boží Hod Harry jen těsně unikne smrti při pronásledování 

                                                 
66 Harry Potter a Fénixův řád, s. 746 
67 Mt 10,28 
68 Mt 10,39 
69 Harry Potter a relikvie smrti, s. 277n 
70 Killinger, J.: The life, death and ressurection of Harry Potter, s. 1n 
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Voldemortem71. Podobně Nealová v kapitole příznačně nazvané „Vánoční čas 
zneplatní Halloweenskou kletbu“72. Tedy v tom samém místě, kde Voldemort 
během halloweenské noci (podle keltského kalendáře začátek zimy a panování 
smrti) zabil Harryho rodiče a pokusil se zabít i jej, černokněžník opět selhává 
a symbolicky se to odehrává v době, kdy se připomíná narození Spasitele. 
Harry navíc čte na náhrobku svých rodičů verš o překonání smrti. 
K biblických veršům podotýká Nealová: první případ (tedy nápis na náhrobku 
Brumbálových) mluví o pokladech. „Kde je tvůj poklad, bude i tvé srdce.“ 
Brumbál v mládí hledal poklady na zemi, zanedbával sestru, protože se snažil 
získat moc ve světě. Po Arianině smrti poznal, jak to bylo pošetilé. V pátém 
díle, když Harry zuřivě rozbíjí Brumbálovy věci, pronese Brumbál, že jich 
stejně má příliš mnoho. Vidíme tedy jasný odklon od materialismu. Oproti 
tomu Voldemort shromažďuje pozemské poklady (signifikantní předměty), 
aby do nich mohl vložit kousky své duše a tak být skrze vytvoření viteálů 
v bezpečí.73 Jak je tato snaha krátkozraká, se ukazuje na konci série. Druhý 
citát, o smrti jakožto posledním přemoženém nepříteli, Harry nechápe a i 
Hermiona ho osvětluje jen nejasně: že se jedná o život po smrti, nikoliv o ideu 
Smrtijedů zbavit se smrti vlastní silou. Nealová považovala tento biblický citát 
jako dle jejího názoru klíčový pro příběh Harryho Pottera už ve své předchozí 
knize, a to ještě předtím, než Rowlingová vydala poslední díl série.74 Zajímavý 
pohled na Smrtijedy (anglicky Death-Eaters) má Granger. Popisuje je jako 
protiklad ke křesťanům, tedy těm, kteří by mohli být nazváni „Life-eaters“, 
jelikož v přijímání těla a krve Kristovy získávají nový život.75  

1.3.3. Sebeobětování, vzkříšení, symbolika krve jakožto života a oběti života 

Se smrtí v knihách HP souvisí také oběť. Oběť sebe sama pro záchranu 
života druhého. Harry je naživu díky oběti své matky, jež za něj položila život. 
Sám často svůj život nasazuje, a to nejen za své přátele, ale často i za 
nepřátele, za ty, kteří se ho pokusili zabít. Se zajímavou tezí přišel Granger: 
podle něj Harry na konci každého dílu umírá symbolickou smrtí a je 
zachráněn tvorem či artefaktem, jež zastupuje či představuje určité zobrazení 
Krista76, potažmo lásky. To má čtenáře navést k faktu, že na konci sedmého 

                                                 
71 „Vztekle zařval, jeho řev se smísil s ječením dívčího hlasu a nesl se ozvěnou k temným 

zahradám a kostelním zvonům odbíjejícím příchod Božího hodu…“ Harry Potter a relikvie 
smrti, s. 293 

72 Neal, C.: The gospel according to Harry Potter, s. 220n 
73 Neal, C.: The Gospel According to Harry Potter, s. 222nn 
74 Tamtéž, s. 226n 
75 Granger, J.: How Harry cast his spell, s. 19 
76 Granger nachází stejný vzorec ve všech sedmi dílech. Nazývá jej „cestou hrdiny“ a 

Harryho cesta se skládá z těchto částí: 1. počátek, 2. únik, 3. záhada/tajemství, 4. krize, 5. 



36 

dílu je to sám Harry, kdo obětuje svůj život doopravdy, aby zachránil všechny 
ostatní. Za kristovské symboly považuje Granger různé artefakty a 
mytologické tvory. Stejně jako Rowlingová se vyzná ve středověké křesťanské 
symbolice a alchymii. V prvním díle je symbolem Krista Kámen mudrců77 (viz 
„kámen, jež stavitelé zavrhli“, kámen, který dává život věčný), ve druhém 
fénix Fawkes (fénix jakožto symbol vzkříšení a znovuzrození, v HP knihách 
figuruje velmi často), ve třetím díle Patron v podobě jelena (symbol milujícího 
otce, který žije v něm), ve čtvrtém díle Fénixova píseň a slzy (opět uzdravují 
zraněného Harryho, truchlícího nad smrtí Cedrika), v pátém díle opět fénix, 
který doslova spolkne smrtící kletbu (vlétne jí do cesty, obětuje se, umírá a 
opět povstává), v šestém díle se stávají symboly Krista Brumbál a hipogryf 
Klofan (Brumbál zachraňuje Harryho v jeskyni před nemrtvými, hipogryf 
zaútočí na Snapea, který vysílá na Harryho kletbu; o symbolice hipogryfa 
jakožto spojení krále nebes a země jsme již hovořili). V sedmém díle se 
kristovskou figurou stává sám Harry.  

 
Významným prvkem týkajícím se života a smrti je krev. Krev se objevuje 

v knihách v různých podobách. Máme zde krevní pouto a krev jakožto 
obětinu. Oběť Lily Potterové poskytla ochranu jejímu synovi. Tato ochrana je 
posílena, jestliže Harry zůstává aspoň nějakou dobu v domě, kde žije Lilyina 
sestra – tedy ta, ve které koluje stejná krev. Voldemort znovu povstává poté, 
co použije Harryho krev, obětuje ji. Je – jak tvrdí Killinger78 – omyt 
v Harryho krvi (tento obraz se sám nabízí, jelikož tělesná troska 
Voldemortova je vhozena do kotle, který kromě magických přísad obsahuje 
také Harryho krev). Trevarthenová upozorňuje na jedno interview 
s Rowlingovou, kde autorka přiznává, že tato Harryho krev („obsahující“ 
lásku a naději), již v sobě má nyní Voldemort, byla také určitou šancí pro 
Voldemorta, aby byl vykoupen – pokud by ovšem litoval svých činů79.  

V šestém díle, když Harry s Brumbálem potřebují vstoupit do jeskyně, kam 
Voldemort ukryl jeden viteál, zjistí Brumbál, že jako cenu za vstup musí 
obětovat krev. Připomíná to rituál černé magie a Brumbál k tomu podotýká, 
že tato nutná oběť krve má oslabit potenciálního Voldemortova protivníka, 
což je ale pošetilé, neboť Voldemort opět dává najevo, že přeceňuje tělesnou 
sílu (tj. dostatek krve v těle).80 

                                                                                                                                 
sestupování (symbolické), 6. boj, 7. kristovské symboly, 8. návrat, 9. zjevení=odhalení, 10. 
závěr; Granger, J.: How Harry cast his spell, s. 22n 

77 Stejné tvrzení zastává Trevarthenová, The seeker’s guide to Harry Potter, s. 182 
78 Killinger, J.: The Life, death and ressurection of Harry Potter, s. 114 
79 Trevarthen, G.A.: The seeker’s guide to Harry Potter, s. 165 
80 „Vždyť říkám, že je to primitivní“ opakoval Brumbál a znělo to pohrdavě, dokonce až 

zklamaně, jako by Voldemort nedostál Brumbálovým očekáváním. „Principiálně jde o to, jak už 
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Za oběť můžeme považovat také celoživotní Snapeův úkol chránit Harryho. 

Snape miloval Harryho matku a poté, co nechtěně přispěl k odhalení Potterů a 
jejich zavraždění Voldemortem, projevil lítost a dal se do Brumbálových 
služeb. K Harrymu žádné kladné city neměl, ale přesto pro něj obětoval téměř 
všechno. Nutno zmínit také Snapeovu oběť pro blaho Draca Malfoye: Snape se 
zavázal neporušitelným slibem (tedy podobně, jako kdyby obětoval krev), že 
pomůže Dracovi splnit jeho úkol. Víme, že Dracovým úkolem bylo zabít 
Brumbála. Brumbál, již umírající po zásahu kletbou černé magie Severuse 
přemlouvá, aby to skutečně udělal a tak ušetřil Dracovu duši před 
rozpolcením. Severus tedy „obětuje“ vlastní duši, aby se z Draca nestal vrah. 

1.3.4. Bytosti mezi životem a smrtí: duchové, neživí, mozkomorové, viteály 

Téma života a smrti rezonuje také v některých postavách, jež Rowlingová 
vytvořila, nebo upravila. Od prvního dílu se čtenáři setkávají s duchy. 
Duchové jsou jakýsi otisk duše zesnulého člověka. Mají jeho podobu, 
vzpomínky, ale jsou průsvitní, netělesní. Harry jimi párkrát projde, což 
hodnotí jako „kdyby prošel studenou sprchou“81. Ve druhém díle dokonce 
Harry s přáteli navštíví morbidní „oslavu úmrtí“ Skoro bezhlavého Nicka. 
Zatím se ale Harry netáže, co je vlastně po smrti, nebo jakto, že se lidé 
dokážou vrátit jako duchové. K této otázce dojde na konci pátého dílu, kdy 
zemře Sirius. Harry se nyní Nicka táže, co je vlastně po smrti a je si jist, že se 
Sirius vrátí, stane se duchem. Od Nicka se dozvídáme, že duchové často 
fungují jako konzultanti a útěcha pro truchlící, zároveň ale Harrymu prozradí, 
že o smrti mu nemůže říci nic, protože se jí natolik bál, že se z ní vrátil. Nyní 
ale existuje pouze jako smutná vzpomínka zaseknutá v čase, která nemůže žít 
ani zde, ani na onom světě. O Siriusovi tvrdí, že se nevrátí, že „šel dál“82. 
Duchem se tedy člověk nestává za trest, aby strašil apod., ale svou vlastní 
volbou. Kvůli strachu ze smrti zvolí neexistenci. 

 
Neživí (v originále Inferi – z anglického „inferior“ = druhořadá osoba, 

podřízený, nebo z latinského „Inferi“ = název podsvětní říše a jejích bohů83) 
jsou naprostým opakem duchů. Jedná se o mrtvá těla, ale bez vědomí a duše. 
Voldemort je využívá jako bojovou sílu. Nic nemůže přivést mrtvé k životu, 
opět zde rezonuje. Maximum, které lze udělat, je za pomoci černé magie 

                                                                                                                                 
jsi sám nepochybně vyrozuměl, přimět nepřítele, aby se před vstupem oslabil. Znovu vidíme, že 
lord Voldemort nechápe, že existují mnohem horší věci, než je pouhé tělesné zranění.“, Harry 
Potter a princ dvojí krve, s. 460 

81 Harry Potter a Tajemná komnata, s. 174 
82 Harry Potter a Fénixův řád, s. 787nn 
83 http://en.wikipedia.org/wiki/Inferi 
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uzurpovat něčí tělesnou schránku a dát jí nějaké pokyny. Setkáváme se s nimi 
na konci šestého dílu, kdy ohrožují Harryho a Brumbála při jejich poslání 
v jeskyni. Téměř stáhnou Harryho pod vodu a usmrtí (resp. udělají z něj také 
neživého), ale Brumbálovo ohnivé kouzlo je zažene. Připomínají Ďáblovo 
osidlo, což je rostlina, která se ovíjí kolem oběti a hodlá ji zadusit, ovšem 
nesnáší světlo a teplo. Lze ji tedy zapudit světlem a hřejivým dotykem.84 

 
Mozkomorové (v originále Dementors – z anglického „to dement“ =zbavit 

rozumu, přivést k šílenství) jsou nejodpornější tvorové, kteří se v HP sérii 
vyskytují. Jsou popisováni jako „zplozenci zla“ 85 a mají moc z lidí vysávat 
všechno štěstí a dobré vzpomínky a zanechat ho jen jeho nejhorším 
představám a vzpomínkám. Pokud mají možnost člověka vysávat dostatečně 
dlouho, nakonec z něj učiní bytost podobnou jim samým. Představují peklo, 
jež se odehrává v člověku: totální zahlcenost zlem a nepřítomnost jakékoli 
dobré myšlenky. Rowlingová uvedla, že jsou mimo jiné zobrazením jejích 
depresí. Přítomnost mozkomorů pociťují i mudlové, byť nevidí jejich tělesnou 
schránku. Ale působí na ně pocitem, „jako by se ze světa vytratilo všechno 
štěstí“. Dle mého jsou mozkomorové ještě horší než jakýkoli černokněžník 
nebo magický tvor. Oni vedou k nebytí, jejich podstata je anti-bytí, snaha 
popřít všechno, co žije, roste, uvědomuje si sebe a miluje. Jejich nejhorší 
zbraní je tzv. mozkomorův polibek, což znamená, že oběti vysají duši. Je-li 
dotyčný zdravý, funguje jeho tělesná schránka dále, nemá ale absolutně žádné 
vědomí sebe sama, ztratí svoji podstatu. Zde navazuje Rowlingová na antické 
učení o dualitě těla a duše. V hebrejském myšlení by vysátí duše znamenalo i 
smrt těla (pojem nefeš - život, duše, dech života). Na druhou stranu popisuje, 
že takový život je horší než smrt, už se za život nedá ani považovat, jelikož je 
to nevědomé vegetování. Horší než vegetování rostlin a živočichů, protože ti, 
byť nevědomě, směřují k zachování a rozšiřování života. 

Jediný způsob, jak se mozkomorovi ubránit, je Patronovo zaklínadlo. 
Spočívá v tom, že si ohrožený kouzelník musí vzpomenout na co nejšťastnější 
myšlenku a zároveň vyřknout zaklínadlo, jež zní: Expecto patronum (z latiny, 
znamená „očekávám patrona/ochránce“). Když si odmyslíme tělesného 
mozkomora a zaklínadlo, zůstává nám návod, jak vzdorovat síle, jež nás nutí 
připomínat si jen to nejhorší, co jsme zažili a čeho se bojíme. Mít krásné 
vzpomínky. Mnoho čtenářů se při čtení epizody o útoků mozkomorů jistě 
zamýšlelo, na co by si vzpomněli oni, kdyby měli povolat Patrona. A naopak, 
co hrozného by jim mohl evokovat působící mozkomor. Harry čelí útoku 
mozkomorů mnohokrát, vyjmenuji dvě dle mého klíčová setkání: Na začátku 

                                                 
84 Může odkazovat k J 1,5: „To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“ 
85 Harry Potter a vězeň z Azkabanu, s. 167 
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pátého dílu je Harry vystaven útoku mozkomorů poblíž svého mudlovského 
obydlí. Jeho Patron je příliš slabý a Harry už se připravuje na smrt, jeho 
poslední myšlenka je ovšem, že „už nikdy neuvidí Rona a Hermionu“86. 
Myšlenka na jeho dva druhy v něm evokuje všechny šťastné chvíle s jeho 
nejmilovanějšími a povzbudí Patrona, aby mozkomory zahnal. A na konci 
sedmého dílu, když se trio Harry, Hermiona a Ron snaží dostat do 
Voldemortovy blízkosti, jsou obklopeni stovkami mozkomorů. Je to v situaci 
bezprostředně po Fredově smrti a ani jeden ze tří hrdinů nedokáže žádnou 
šťastnou vzpomínku použít, jsou příliš vyčerpaní, příliš zkroušení. V tu chvíli 
jim pomáhají kamarádi z Brumbálovy armády: Lenka, Ginny a Neville, kteří 
Patrony vyčarují za ně.87 Zde nám tedy Rowlingová ukazuje, že ve chvíli, kdy 
nedokážeme sami v sobě najít sílu, je dobré se spolehnout na přátele. 

Varovné je používání mozkomorů Ministerstvem kouzel. Brumbál před tím 
varuje, ale ministr je nechá, aby hlídali kouzelnické vězení Azkaban, kde 
duševně týrají vězně. V sedmém díle, poté, co se ministerstvo dostává pod 
Voldemortův přímý vliv, jsou mozkomorové dokonce používáni 
k zastrašování a mučení čarodějů z mudlovské krve. 

 
Zcela specifickou kategorií mezi životem a smrtí jsou viteály (v originále 

horcrux). Vytvářejí se za použití té nejčernější magie. Proces vytváření viteálů 
je následující: kouzelník musí rozpoltit svou duši (to se stane, když spáchá 
vraždu) a půlku své duše může ukrýt do nějakého předmětu či jiného tvora. 
Tím dosahuje ochrany před smrtí: i kdyby ho někdo zabil, nezemře, jelikož 
určitá část jeho duše přetrvává. Voldemort nemá žádné morální skrupule a 
vytvoří si proto takových viteálů sedm. Trevarthenová vidí ve vytváření 
viteálů naprostý protiklad ke Kristově oběti: ten zemřel sám, abychom my 
mohli žít, kdežto Voldemort vraždí ostatní, aby mohl žít sám.88 

V šestém díle se dozvídáme, že duše člověka je určena k celistvosti, její 
rozpolcení je násilným aktem, který se příčí přirozenému řádu věcí89. Z toho 
tedy plyne, že zabití druhého je vždycky špatné. I tehdy, když zabijeme 
v sebeobraně nebo abychom zabránili většímu zlu, rozpoltíme svoji duši. 
V knize se hovoří také o tom, zda lze duši opět scelit. To je možné účinnou 
lítostí, je to ovšem nebezpečné, jelikož taková lítost přináší bolest a může vést 
až ke zhroucení a smrti.90 Poselství této myšlenky v křesťanské perspektivě 
potom může znít takto: zabít druhého je vždy nešťastné. Před Bohem 
nepomůže vymlouvat se na důvody, byť by byly sebeušlechtilejší. Pokud 

                                                 
86 Harry Potter a Fénixův řád, s. 22 
87 Harry Potter a relikvie smrti, s. 541 
88 Trevarthen, G.A.: The seeker’s guide to Harry Potter, s. 162 
89 Harry Potter a princ dvojí krve, s. 408nn 
90 Harry Potter a relikvie smrti, s. 92 
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ovšem ten, kdo zabil, činí pokání, tak navzdory bolesti, kterou kvůli tomu 
zažije, může doufat v to, že jeho duše bude opět scelena. Nealová nachází 
paralelu v 2. epištole Korintským: „Zármutek podle Boží vůle působí pokání ke 
spáse, a toho není proč litovat, zármutek po způsobu světa však působí smrt.“91 

 
Ač se nápad s viteály může zdát jako Rowlingové zcela originální přístup 

k řešení smrtelnosti a duality těla, nutno připomenout mnohé pohádky, 
v nichž hrdina musí zabít černokněžníka. ten má ale svůj život pojištěn tím, že 
své srdce umístil mimo tělo, do jiného předmětu, který je navíc střežen a 
umístěn nedostupně daleko. Lze tedy předpokládat, že tato idea rezonuje 
v myslích lidí už po staletí a představa uchování života skrze přemístění 
rizikových částí těla jinam byla jistě mnohokrát vytvořena. 

 
Poslední kategorií, již sem můžeme zařadit, jsou obrazy. Postavy na 

obrazech v kouzelnickém světě se mohou pohybovat, mluvit a mají uchovány 
svůj charakter a vzpomínky. V ředitelně v Bradavicích visí obrazy všech 
předchozích ředitelů, kteří většinou podřimují, ale když se k nim obrátí někdo 
s prosbou o pomoc či radu, vyslyší ho. Připomíná to úctu k svatým, jakožto 
věrným svědkům, kteří jsou již v nebi, ale mohou promlouvat k žijícím a 
pomáhat jim. V případě obrazu paní Blackové je to naopak: ta si i po smrti 
chtěla zachovat vliv ve svém domě a její portrét je ke stěně přidělán kouzlem 
trvalého přilnutí92. Když se její dům stane útočištěm Fénixova řádu, 
neopomine všechny návštěvníky domu neustále nazývat krvezrádci, 
mudlovskou špínou aj. Tak dokáže nepříjemně zasahovat do života jiných lidí 
i po své smrti. 

1.3.5. Postava Voldemorta, závěrečný duel Harryho a Voldemorta 

Harry čelí Voldemortovi v průběhu série několikrát. Ze všech těchto 
setkání vyvázne živý, ale s tíhou toho, že Pán Zla stále není zničen a usiluje 
stále o chlapcův život. Na konci pátého dílu Brumbál Harrymu sdělí obsah 
věštby, která má osvětlit, proč Voldemort potřeboval chlapce zabít ještě jako 
malého. Z věštby vybírám tuto část: „A Pán zla ho poznamená jako sobě 
rovného; on však bude mít moc, jakou Pán zla sám nezná... proto jeden z nich 
musí zemřít rukou druhého, neboť ani jeden nemůže žít, jestliže druhý zůstává 
naživu... Ten, v jehož moci je porazit Pána zla, se narodí, až sedmý měsíc bude 
umírat...“93 Harry se tedy dozvídá, že ani jeden z nich nemůže žít, dokud ten 
druhý přežívá. A od něj čeká, že Voldemorta porazí, jinak bude sám zabit. 

                                                 
91 2 K 7,10, citace z ČEP, in Neal, C.: The gospel according to Harry Potter, s. 284-5 
92 Harry Potter a Fénixův řád, s. 79 
93 Tamtéž, s. 770 
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Proroctví o moci, jíž Harry disponuje, ale Pán Zla ne, má na mysli lásku. 
Harry namítá, že láska přece není žádná síla, jíž se dá porazit černokněžník. 
V dalších dílech série se Harry pomalu připravuje na to, jak zničit 
Voldemorta. Snaží se za pomoci Brumbála – a po jeho smrti za pomoci 
Hermiony a Rona zničit zbývající viteály, aby se mohl Pánu Zla postavit. Stále 
ale pochybuje – přál by si vědět víc, nebýt zanechán v nejistotě a bez vodítek. 
Důležitý předěl nastává ve chvíli, kdy Harry pochopí, co jsou zač tři Relikvie 
smrti: neviditelný plášť, kámen vzkříšení a bezová hůlka. Pochopí, jak fungují 
a kde by je mohl hledat. Tato chvíle nastává po smrti domácího skřítka 
Dobbyho. Harry má dvě možnosti: buď pokračovat v úkolu, jež mu zadal 
Brumbál – tedy najít zbývající viteály a zničit je, nebo získat Relikvie smrti a 
pokusit se přemoci Voldemorta silou. V situaci, kdy je nešťastný ze ztráty 
Dobbyho, cítí smutek a lásku a rozhoduje se pro poslušnost Brumbálovi. 
Čteme, že žal je silnější než Voldemortova schopnost pronikat do Harryho 
myšlenek.94  

Harry si uvědomuje, co po něm Brumbál chtěl: „Jeho posláním je vědět, ale 
nehledat“, vědět o Relikviích, ale nepodlehnout touze po nich, nechtít se stát 
Pánem smrti95 

To, co Voldemort považuje za slabost, je Harryho síla. Voldemort znesvětí 
hrobku mrtvého, aby mu ukradl bezovou hůlku. Harry, milující a truchlící, se 
vydává na cestu složitější a zdánlivě bez možnosti přemoci protivníka. 
Posledních šest kapitol závěrečného dílu se soustředí na konec Harryho cesty, 
pochopení a přijetí úkolu. 

 
Klíčový duel mezi Harrym a Voldemortem se odehrává v Bradavicích a 

jejich okolí, a to během jedné noci v podstatě dvakrát. Nejprve je Harry 
vyzván, aby se dobrovolně vzdal, čímž ušetří životy všech svých přátel a 
přívrženců. Voldemort spoléhá na to, že Harryho překoná díky chlapcově 
slabosti – tedy lásce a schopnosti se vydat za druhého. Harry se rozhodne jít 
do lesa a vydat se na smrt poté, co díky Snapeovým vzpomínkám pochopí 
zbytek skládačky: že jeho úkolem vždy bylo bojovat proti Voldemortovi a 
nechat se jím zabít, protože právě on, Harry, v sobě obsahuje poslední viteál. 
Potom bude Voldemort oslaben a někdo jiný může dokončit jeho úkol, zničit 
Pána Zla. Navzdory osudovosti nám opět předkládá Rowlingová možnost 
volby. Harry by mohl uprchnout a zmizet ze země, nebo hájit hrad a nevydat 
se Voldemortovi. On to ovšem udělá, z vlastní vůle. Poté, co vidí, jak se 

                                                 
94 „Stejně tak, jako se Voldemortovi nepodařilo zmocnit se Harryho mysli, když ho stravoval 

žal nad Siriusovou smrtí, nedokázaly si k němu černokněžníkovy myšlenky najít cestu ani teď, 
kdy oplakával Dobbyho. Žal byl zjevně tím, co bylo silnější než Voldemort…i když Brumbál by 
nepochybně tvrdil, že je to láska.“ Harry Potter a relikvie smrti, s. 404 

95 Harry Potter a relikvie smrti, s. 404, 408 
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obětovala jeho matka, jak se obětoval Severus Snape, a z lásky ke všem svým 
přátelům, se rozhoduje Harry svobodně jít a nechat se zabít. Tato jeho volba 
je soukromá, Harry zcela sám odchází do lesa na svoji „křížovou cestu“. V tuto 
chvíli se mu také otevře Zlatonka, již zdědil po Brumbálovi. Na ní je nápis 
„Otevírám se na konci“. Harry nyní chápe, o jaký konec se jedná, a co 
Zlatonka obsahuje. Pronese: „Chystám se zemřít,“96 a ze Zlatonky vypadne 
třetí Relikvie smrti: Kámen vzkříšení. Voldemort by kámen vzkříšení použil 
samozřejmě jako zdroj nekonečného množství armád neživých, tak jak to 
plánoval Grindelwald. Brumbál se pokusil skrze kámen navrátit do života své 
milované zemřelé. Harry je ovšem již na konci své cesty, je poučen a necítí 
pokušení přivolávat zpět mrtvé. To oni přicházejí sami, aby Harryho 
doprovodili na jeho poslední cestě. Doprovázejí ho otec, matka, Sirius a 
Lupin, který zemřel té noci při obraně Bradavic. Harry vystupuje sice jako 
velký hrdina, ale Rowlingová nezapomíná připomenout, že je přece jen 
člověkem, mladým chlapcem, který má strach a prosí matku, aby s ním 
zůstala. Některým komentátorům tato scéna připomíná přímluvu zemřelých 
svatých. Domnívám se, že autorka se snažila spíše zdůraznit nepomíjitelnost 
lásky, která trvá až za hrob, a může nás posilovat.97 

Harry předstupuje před Voldemorta, bez hůlky v ruce, bezbranný. Jeho 
poslední myšlenka, před tím, než na něj Voldemort vyšle smrtící kletbu, 
ovšem nepatří pomstě, strachu, či bolesti, ale Ginny. „Harry si z nějakého 
nevysvětlitelného důvodu vzpomněl na Ginny, na její žhavý pohled, na její rty 
přitisknuté k jeho rtům…“98 Harry umírá s láskou v srdci, což je jen dalším 
Rowlingové náznakem toho, že láska překonává smrt.99 

Následující kapitola se odehrává poté, co Voldemort na Harryho seslal 
kletbu Avada Kedavra. Ocitáme se na zvláštním místě, které posléze bere na 
sebe podobu čehosi, co Harrymu připomíná nádraží King’s Cross. Když byla 
Rowlingová tázána, proč právě toto místo, odpověděla, že ze dvou důvodů: 
jednak pro jméno samotné a jednak proto, že to je místo, kde se setkávají dva 
světy, první setkání Harryho s jinou realitou (z nádraží King’s Cross se zle 
dostat na nástupiště viditelné pouze kouzelníkům). Co se týče jména nádraží, 
King’s Cross znamená Králův Kříž, což má být jasná asociace ke Kristově 
kříži. Takto smýšlí i Granger a Killinger.100 Rowlingová dokázala dobře popsat 
místo, kde se dělí či setkávají dva různé světy. Po celou dobu čtení čtenář 

                                                 
96 Harry Potter a relikvie smrti, s. 580 
97 Viz „Láska nikdy nezanikne“, 1 K 13, 8 
98 Harry Potter a relikvie smrti, s. 585 
99 V této souvislosti bych poukázala na verš z Písně písní: „Vždyť silná jako smrt je láska“ – 

8,6b 
100 Granger, J.: How Harry cast his spell, s. 119, Killinger, J.: The life, death and 
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neví, jestli se Harry ocitl v nebi, v očistci, na rozhraní světů, či zažívá 
klinickou smrt, a nebo blouzní. Důležité je, že se jedná o místo, kde se Harry 
cítí bezpečně, pohodlně, místo vychází vstříc jeho přáním (s oděvem, lavicí...). 
Symbolika nádraží je dle mého velice vhodná. Nádraží je místo, kde se setkává 
mnoho lidí, rozdělují a spojují se zde jejich cesty. Každý jednotlivec má 
možnost vydat se na cestu, nebo zůstat. Je zde, protože doprovází, či je sám 
doprovázen. Nádraží slouží jako prostor mnoha voleb a změn. Tak i Harry 
dostává na konci možnost „jet dál“, nebo se vrátit. Ví, že návrat do světa bude 
bolestivý a plný mnoha možných zklamání a bolesti ze ztrát. Ale chce se 
vrátit, protože ho zpět táhne – láska.  

Z dlouhého rozhovoru mezi Brumbálem a Harrym bych chtěla upozornit 
na několik zásadních věcí. 

Zaprvé: Harryho přístup ke smrti. Nejlépe objasním za pomoci úryvku: 
„Vy jste přece mrtvý,“ hlesl (Harry). „To ano,“ přitakal nevzrušeně Brumbál. 

„Takže…já jsem taky mrtvý?“ „Ach,“ povzdechl si Brumbál a usmál se ještě 
zářivěji. „Toť otázka, že ano? Jak to tak vidím, drahý chlapče, řekl bych, že 
nejsi.“ Hleděli si do očí a stařec se stále široce usmíval. „Nejsem?“ podivil se 
Harry. „Nejsi,“ opakoval Brumbál. „Ale…“ Harry instinktivně zvedl ruku k jizvě 
ve tvaru blesku. Zjevně tam nebyla. „Měl jsem přece zemřít, nebránil jsem se! 
Chtěl jsem ho nechat, ať mě zabije!“ „A právě proto,“ prohlásil Brumbál, „to 
podle mě dopadlo tak, jak to dopadlo.“101 

To, že Harry uznává, že smrt patří k životu a že není dobré se jí bránit 
všemi prostředky, tak jako to činí Voldemort, vidí Brumbál jako Harryho 
vítězství: „Jsi opravdovým pánem Smrti, Harry, protože opravdový pán před 
smrtí neutíká. Ví, že musí zemřít a ví, že ve světě živých jsou mnohem horší věci 
než umírání.“102 Tím Rowlingová čtenářům říká: každý z nás se může stát 
„pánem smrti“, když se smíří s tím, že tělesná smrt k životu prostě patří. A 
zadruhé, jak tento příběh mohou uchopit křesťané? Že lidé s tímto vědomím 
umírající, kteří vědí, že jsou mnohem horší věci než umírání, mohou 
předstoupit před toho jednoho Pána smrti, který překonává smrt svou obětí a 
přivádí k životu věčnému. 

Druhá věc, jež mi připadá zcela zásadní v onom posmrtném dialogu, je 
debata o Voldemortovi, o jeho duši a zatracení. Zcela názorně vidíme na 
nádraží, co se stane s duší člověka, který ji tak surově rozláme a zničí. Nachází 
se v podobě jakéhosi děcka, zjizveného, bezvědomého, kňučícího bolestí. 
Brumbál nejprve Harrymu řekne, že tomu tvoru už nemůže pomoci. Má na 
mysli, že zde, na nádraží, kde se rozhodují cesty a kde spolu hovoří duše, už 
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není cesty k pomoci něčemu tak zničenému. Ale pokud se Harry vrátí zpět 
mezi živé, může přimět Voldemorta, aby litoval svých činů. Jedině pokání 
může snad jeho duši zachránit. 

Ona situace skutečně nastane v závěrečném duelu Harryho a Voldemorta 
ve Velké síni bradavického hradu. Tuto scénu Rowlingová doslova přeplnila 
nejrůznějšími odkazy a nuancemi a čtenář ji musí číst vícekrát a velmi 
pozorně, aby postřehl vše, co v ní autorka nadnesla. 

 
Důležité jsou tyto momenty:  
1.Harry a Voldemort proti sobě bojují jako již několikrát, ale Harry ani teď 

nepoužije proti svému protivníkovi smrtící kletbu. Jako na konci čtvrtého dílu, 
i zde použije pouze odzbrojovací kletbu Expelliarmus. 

2. Harry Voldemorta oslovuje jeho pravým jménem: Tom Riddle. Ten, 
který se vrátil ze smrti, se nebojí nazývat věci jejich skutečným jménem.  

3. Nabízí mu možnost záchrany. Upozorňuje jej, že viděl, co se 
s Voldemortem stane. Poslední možností je činit pokání, ukázat lítost. Na 
Voldemorta to ovšem nemá žádný vliv103. 

4. Jelikož je Harry skutečným pánem Bezové hůlky (což je vysvětleno velmi 
komplikovaným způsobem, ovšem pro nás je důležitý motiv toho, že 
Voldemort ji sebral násilím, kdežto Harry netoužil po takové moci), tato hůlka 
ve Voldemortových rukou nebude působit proti Harrymu. Proto když oba 
čarodějové vyšlou svá kouzla, ukáže se Voldemortovo kouzlo jako slabší a 
obrátí se proti němu. Voldemort umírá zasažen svojí vlastní odraženou smrtící 
kletbou. Harry sice neví jistě, jak se Bezová hůlka zachová, s odvahou a nadějí 
přesto vstupuje do zápasu: „sám vyslal k nebesům výkřik naděje a mávl 
Dracovou hůlkou“104. Ve výkřiku naděje k nebesům vidíme cosi, co bychom 
mohli nazvat modlitbou. 

 
Ukázka toho, jak láska přemáhá zlo, je vidět i v krátké epizodce mezi 

Harrym, Narcissou Blackovou a Voldemortem. Poté, co se Harry vrátí na svět, 
předstírá, že je mrtev. Voldemort vysílá k tělu Narcissu, aby potvrdila, je-li 
tomu skutečně tak. V tuto chvíli ovšem pro Narcissu veškeré Voldemortovy 
ideály jsou stranou, jejím jediným zájmem je zjistit, zda její syn Draco žije. 
Pozná, že Harry přežil a zeptá se ho, zda viděl na bradavickém hradě Draca. 

                                                 
103 To odkazuje k oddílu o boháči v pekle a Lazaru v nebi z Lk 16, 19-31. Boháč prosí, aby 

se mohl vrátit a varovat své žijící sourozence, co je čeká, pokud se neobrátí. „30Ne tak, otče 
Abrahame, ale přijde-li k nim někdo z mrtvých, budou činit pokání.“ 31 Řekl mu: „Neposlouchají-
li Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.“ – Rowlingová jde 
ještě dál: Harry se dokonce vrátil z mrtvých a varuje Voldemorta, ale ten ani takto nechce 
slevit ze své cesty. 

104 Harry Potter a relikvie smrti, s. 616 
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Harry přikývne a Narcissa, uspokojená touto odpovědí a vděčná, že jí ji Harry 
mohl poskytnout, potvrdí Voldemortovi, že Harry je mrtvý. 

 
Otázka Harryho skutečné smrti: Rowlingová píše příběh plný symboliky, 

nikoliv vědecké pojednání. Proto se k rozličným debatám o tom, zda Harry 
zemřel doopravdy, nebo se jednalo jen o klinickou smrt, o magii lásky či o 
něco jiného, nevyjádřila jasně. Co z příběhu ovšem jasně vyplývá, je to, že 
Voldemort svým útokem na Harryho dobrovolně se vydavšího na smrt zničil 
poslední viteál, umístěný v Harrym. Harryho duše se opět očistila a scelila, dá 
se říci, že zemřel hříchu, tomu zlému, co v něm žilo. V tom, že se Harry 
vydává na smrt dobrovolně a chce, aby Voldemort zničil tu zlou část duše 
v něm (kterou si uvědomuje jako nečistou a postiženou), zaznívá opět 
paralela, již vyjadřuje evangelium například v tomto výroku: „Víme přece, že 
starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo 
zbaveno moci a my už hříchu neotročili. Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen 
z moci hříchu.“105 

1.4. Člověk a stvoření 

Svět HP je zaplněn tvory. Nejen lidskými. Stejně jako se tážou morální 
teologové, jaký má být vztah člověka k ostatnímu stvoření, tážou se čtenáři 
spolu s kouzelníky v HP sérii, jaký má být jejich vztah k ostatním tvorům. 
V pozici nejvyspělejšího tvora stojí kouzelníci. Otázka rovnosti kouzelníků a 
mudlů je v knihách mnohokrát zmíněna. Kromě toho disponuje svět HP 
mnoha tvory, které nemůžeme označit za zvířata, jelikož mají některé lidské 
rysy – buď podobou nebo schopností řeči a myšlení. To přináší mnoho otázek. 
Rowlingová sepsala také útlý svazek nazvaný „Fantastická zvířata a kde je 
najít“, hlavně pro pobavení čtenářů, ale i v něm se řeší otázka zařazení 
„fantastických“ tvorů do řádu stvoření. 

V této podkapitole se budu věnovat třem zásadním tématům: 
1.4.1. Kouzelní tvorové a jejich symbolika 
1.4.2. Rasová čistota a segregace 
1.4.3. Co činí tvora lidským, co znamená být člověkem, kdo má právo určit 

jeho místo 

1.4.1. Kouzelní tvorové a jejich symbolika 

Rowlingová popisuje jednak mnoho mytologických zvířat, jež známe 
z pověstí celého světa, jednak vytváří nové magické tvory. První, co je 
důležité zmínit, je, že podobně jako má člověk pečovat o ostatní tvory (dle 
biblického svědectví z Genesis), tak mají kouzelníci za úkol střežit a udržovat 

                                                 
105 Ř 6, 6-7 
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naživu vzácné kouzelné tvory. Proto je jedním z vyučovaných předmětech 
v Bradavicích také Péče o kouzelné tvory. Ta nevypadá jako hodiny biologie 
v normálních školách, ale spíše jako ekologická výchova. 

Mezi mytologické tvory, jež jsou významní pro děj a zároveň jsou nositeli 
symbolů v HP sérii, patří: jednorožec, drak, kentaur, tříhlavý pes, bazilišek, 
fénix, hipogryf, sfinga.  

Jednorožec je zobrazován jako bílý tvor v podobě koně s dlouhým rohem, 
kterému koluje v žilách stříbrná krev. Slouží jako symbol nevinnosti, čehosi 
posvátného, a zabít ho je největší zvěrstvo. Zabití jednorožce dokáže udržet 
člověka při životě, i kdyby byl téměř mrtvý, ale za strašlivou cenu. Takový 
člověk je v podstatě zatracen. Rowlingová tuto tezi dále nerozvíjí, nicméně 
v knize plní funkci prvního upozornění na to, že Voldemort se neštítí 
absolutně ničeho ve své honbě za získáním nesmrtelného života. Kouzelníci 
smějí používat žíně z jednorožce jakožto jádra svých hůlek, ovšem jen tehdy, 
pokud žíni najdou – mohou posbírat to, co již jednorožec nepotřebuje, aniž by 
mu ublížili. 

 
Draci se v knize objevují mnohokrát. Považují se za inteligentní, silné a 

agresivní tvory. Přesto nemají vyloženě záporné postavení. Hagrid je 
považuje za roztomilé mazlíčky a touží jednoho vychovat. V této souvislosti 
nutno zmínit Hagridův postoj ke všemu živému. Ke stvoření přistupuje 
naprosto bez předsudků, nedělí zvířata na hodná a zlá. Věří tomu, že skrze 
láskyplnou a správnou péči se může spřátelit s jakýmkoli tvorem, byť by byl 
sebenebezpečnější. To projevuje několikrát: v prvním díle ho vidíme jako 
vlastníka nestvůrného tříhlavého psa (láskyplně nazvaného Chloupek) a 
chovatele dračího mláděte, ve druhém díle se dozvíme, že jako mladý chlapec 
se pokoušel chovat vlkodlačí štěňata a obrovské nestvůrné pavouky, ve třetím 
díle třídě představuje hipogryfy a chce, aby se na nich žáci proletěli, ve 
čtvrtém díle vyšlechtí velmi nebezpečnou stvůru nazvanou třaskavý skvorejš, 
v pátém díle přivede do Bradavic obra a žákům představuje testrály – 
chmurná zvířata, jež vidí jen ti, kdo spatřili někoho zemřít, v šestém díle 
oplakává smrt obří akromantule, která se snažila ve druhém díle rozsápat 
Harryho s Ronem. 

Dračí symbolika je velmi rozsáhlá a nemůžeme se jí zde příliš zabývat. 
Zmíním pouze jeden aspekt: bereme-li Harryho dobrodružství jakožto 
klasickou cestu hrdiny, pak je zcela samozřejmé, že musí potkat a překonat 
draka. Rowlingová se částečně drží evropského vzorce, kde draci slouží 
jakožto příšery požírající panny a schraňující mnohé poklady. Na druhou 
stranu nabízí také pohled asijský, kde draci reprezentují vznešenost a 
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královský titul.106 Harry se s drakem setkává třikrát: poprvé jako s mládětem, 
jež chová Hagrid, ale které musí být odvezeno z Bradavic. V alchymii dračí 
vejce odkazuje k prima materia, prvotní substanci, s níž alchymista začíná své 
transformativní dílo. Při druhém setkání musí s drakem zápasit, ale nesmí mu 
ublížit – dochází k tomu při prvním úkolu v turnaji tří kouzelnických škol. To 
má symbolizovat další vývoj člověka, kdy se v něm začínají probouzet touhy a 
agrese, ovšem cílem není je potlačit, ničit (tedy ublížit drakovi), ale překonat, 
povznést se nad ně (Harry použije ke splnění úkolu koště a zlaté vejce získá za 
pomoci svého leteckého umění). Při třetím setkání s drakem se z Harryho 
stává v podstatě dračí jezdec: „osedlá“ ho a unikne na něm z podzemí 
Gringottovy banky. Jak podotýká Treavrthenová: hrdina ušel dlouhou cestu – 
od zbavení se dračího mláděte (nevědouce si s ním rady, museli ho poslat 
k Charliemu, jenž draky studuje) až po jízdu na draku.107 

 
Bazilišek, označován také jako hadí král, zastává jednoznačně negativní 

roli. I v mytologii je považován za zlé zvíře, spojované také s ďáblem. Tom 
Riddle jej používá k očištění Bradavic ode všech, kteří tam dle jeho názorů 
nepatří. Bazilišek se tedy stává nástrojem zavedení rasové čistoty. Ačkoliv 
Harry také ovládá hadí jazyk (tedy může komunikovat s hady, potažmo jim 
poroučet), nad baziliškem nemá moc. Rowlingová nepovažuje všechny hady 
za „zlé“, Harry například téměř přátelsky konverzuje s hroznýšem 
v mudlovské zoo. Může ovšem komunikovat pouze s těmi, kteří nejsou 
ovládáni zlými kouzelníky – tedy ne s baziliškem a ne s Naginim. Smrtící 
zbraní baziliška jsou oči a jedové zuby. Tento obrovský had zabíjí pouhým 
pohledem. Při boji s ním Harry cítí, že nedokáže zvítězit, ale nechce se nechat 
jen tak zabít. Na pomoc mu přiletí fénix Fawkes, s Moudrým kloboukem 
v zobáku. Ačkoliv se těmto symbolům Riddle posmívá, Harry, který dokázal 
svou loajalitu k Brumbálovi, s jejich pomocí vítězí: z klobouku vytáhne 
Nebelvírův meč a fénix ukáže, že není jen Brumbálův „ptáček zpěváček“, ale 
mocný kouzelný tvor: zbaví baziliška očí a poté, co ho Harry hada probodne, 
vyléčí fénix chlapci rány po jedových zubech. Nakonec vynese fénix Harryho 
i ostatní z komnaty opět nahoru do hradu. Zde Rowlingová používá obrazu 
fénixe jako toho, který má moc překonat smrt, tedy kristovský symbol. Harry 
zastává funkci statečného člověka, který chce proti zlu bojovat, ale dokud se 
neprohlásí za Kristova, sám nemůže překonat jeho nástrahy. Harry 

                                                 
106 Viz kapitola o dracích v příručce Fantastická zvířata a kde je najít, Mlok Scamander, 

Albatros 2002 
107 Trevarthen, G.A.: The seeker’s guide to Harry Potter, s. 89nn 
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figurativně umírá108, ale je uzdraven a vynesen vzhůru. Nacházím analogii ve 
dvou biblických odkazech: první se týká vítězství nad smrtí – „Kde je, smrti, 
tvá zbraň?“109 (fénixovy slzy uzdravují i rány po baziliškových 
zubech/ostnech) a druhý seslání Ducha svatého – jak bylo zaslíbeno, tak je 
učedníkům vyznávajícím Krista dáno, sestupuje na ně Duch svatý. O 
symbolice fénixe jakožto Krista bylo pojednáno také v předchozích 
kapitolách. 

 
Také jsme se již zmiňovali o symbolice hipogryfa. Nutno upřesnit, že 

gryfové v HP knihách mají část těla orla a část koně, zatímco v klasické 
mytologii se setkáme s gryfy, kteří se skládají z části orla a části lva (nebo 
ještě jiných zvířat). Symbolika podvojnosti ovšem zůstává i u hipogryfa. 
Hipogryf je považován za hrdého tvora, chovat se k němu bez úcty může 
skončit špatně.110 

1.4.2. Rasová čistota a segregace 

Jak tvrdí Granger v šesté kapitole své knihy111, jedním z klíčových témat 
HP příběhů jsou předsudky. Jako v našem světě vládnou předsudky kvůli 
barvě pleti, pohlaví či náboženství, vyskytují se ve světě čarodějnickém 
předsudky kvůli původu. Ve druhém díle je heslem ke vstupu do zmijozelské 
společenské místnosti sousloví čistá krev, které jasně osvětluje postoj určité 
části kouzelnické společnosti. 

Zásadní konflikt tkví v rozdělování lidí na čaroděje a mudly, přičemž 
kouzelnická krev je cosi cenného, čím se přenáší kouzelnické schopnosti. 
Jelikož se ovšem mezi mudly rodí také čarodějové a naopak mezi čaroději 
motáci (označení pro člověka bez kouzelných schopností, ale s kouzelnickým 
původem), je teorie o čisté krvi v podstatě nepravdivá. To ovšem nebrání 
některým kouzelníkům, aby si na své rasové čistotě nezakládali. Rowlingová 
představuje, kam až vedou názory o čistotě rasy. Předpokládám, že jejím cílem 

                                                 
108 Věděl však, že je pozdě. Z rány se pomalu a nezadržitelně šířila pronikavá bolest. Už ve 

chvíli, kdy zub upustil a viděl, jak mu vlastní krev třísní hábit, zamžily se mu oči a komnata se 
počala rozplývat ve víru nejasných barev. 

Vtom proletělo kolem cosi temněrudého a Harry zaslechl vedle sebe tichý cupot ptačích 
drápků. 

„Fawkesi,“ ztěžka ze sebe vypravil Harry. „Byl jsi fantastický… Fawkesi…“ Cítil, jak mu pták 
položil nádhernou hlavu na místo, kde předtím vězel baziliškův zub. 

Slyšel kroky, jež se rozlehly prázdnou síní, a pak před ním stanul temný stín. 
„Jsi mrtvý, Harry Pottere,“ uslyšel nad sebou Raddleův hlas. „Jsi mrtvý. Dokonce i Brumbálův 

pták to ví. Vidíš, co dělá, Pottere? On pláče!“ 
109 1 K 15, 55 : ř: bodec, žihadlo 
110 Viz Malfoy, který ke zvířeti nepřistupuje úctou, ale nazývá ho přerostlou slepicí. 

Hipogryf na něj zaútočí a zraní ho. Harry Potter a vězeň z Azkabanu. 
111 6. Don’t judge, lest you be judged, How Harry cast his spell 
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bylo upozornit na to, jaké katastrofy se mohou odehrát, když zvítězí ideologie 
prosazující čistotu jedné rasy nad ostatními. Celý sedmý díl popisuje 
atmosféru, kdy se kouzelnický svět velice podobá Německu za doby Hitlerovy 
vlády. 

Kouzelníci, kteří si zakládají na svém původu, sdílejí ideje Salazara 
Zmijozela, který nechtěl do bradavické školy přijímat děti z mudlovských 
rodin. Pro tyto nečistokrevné čaroděje existuje označení mudlovský šmejd112 , 
což je velmi hrubá nadávka. Mnohokrát ji slyšíme pokřikovat zmijozelské 
žáky na Hermionu. Proti tomu Rowlingová právě na příkladu Hermiony 
dokazuje, že původ není důležitý. Hermiona, byť dcera dvou zubařů (tedy 
mudlů), je nejlepší čarodějka z ročníku. Její kouzelnické schopnosti z velké 
části závisí na píli, učenlivosti a touze vědět víc. Přijímání či nepřijímání osob 
nekouzelnického původu mezi čaroděje připomíná spory v prvotní církvi mezi 
křesťany z židů a z pohanů, kdy byli často pohanští konvertité ke křesťanství 
považováni za méněcenné.113 

 
Překvapivě se s předsudky o čistotě krve setkáváme i ve zcela opačném 

případě: Harryho teta Marge přirovnává jeho původ k čistotě rasy u psů. 
Jamese a Lily považuje za budižkničemu a povaleče, tudíž od jejich syna 
Harryho očekává to samé: „Všechno je to jen otázka krve,jak jsem už onehdy 
říkala. Špatná krev se vždycky projeví.“114.  

 
Otázka původu se řeší i u tzv. kříženců. Jedná se o kouzelníky smíšené 

s některým magickým tvorem: obrem, vílou či vlkem/vlkodlakem. Míšence 
s obry představují Hagrid a Madame Maxime, vílí původ má Fleur, a Remus 
Lupin zastupuje vlkodlaka, který zplodí dítě s čarodějkou. Kromě Fleur všichni 
zmínění musí svůj původ skrývat, protože kouzelnická veřejnost vůči nim má 
předsudky. Brumbál jako jeden z mála projevuje snahu k nim přistupovat bez 
předsudků a dát jim šanci na normální život založený na jejich schopnostech. 
Také Harry a Hermiona, kteří nevyrůstali mezi kouzelníky, nevidí na původu 
či postižení výše zmíněných nic špatného. 

 
Rodinnou solidaritu ukazuje Hagrid. Je to poloobr, který vyrůstal pouze 

s otcem – člověkem. V pátém díle zjistí, že má mezi obry, k nimž patří jeho 
matka, nevlastního sourozence, obra Drápa. Protože je Dráp ostatními obry 
utlačován, vezme ho Hagrid pryč a přivede ho do Zapovězeného lesa. Snaží se 
ho civilizovat a láskyplnou péčí naučit žít jako člověka. Musí tak ovšem činit 

                                                 
112 v originále „mudblood“, tedy cosi jako špinavá, bahnitá krev 
113 např. Sk 15, Ř 3 
114 Harry Potter a vězeň z Azkabanu, s. 30 
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v utajení, protože tato snaha je všemi považována za neuskutečnitelnou. 
Hagrid jedná z lásky: „Nemoh jsem ho tam nechat, Hermiono. (…) Víš… je to 
můj bratr.“115 

1.4.3. Člověk nebo zvíře? 

V kouzelnickém světě se vyskytují tvorové, u nichž není jasné, zda se mají 
zařadit mezi lidi, či zda patří mezi zvířata. Můžeme namítnout, že vytváření 
takové problematiky je umělé, a nevyplývá z něj nic pro naši etiku, jelikož 
v našem světě tyto situace řešit nemusíme. Domnívám se ovšem, že autorka 
chtěla nastínit důležitou otázku: co činí člověka lidským? Je to jeho vzhled? 
Inteligence? Řeč? Či schopnost přemýšlet, odpouštět, vládnout? 

Zajímavým fenoménem jsou domácí skřítci. Tito tvorové jsou určeni 
k tomu, aby sloužili. Většina kouzelnické populace se ani nezamýšlí nad jejich 
inteligencí, schopnostmi či právy116. Přitom se od lidí liší pouze vzhledem. 
Jsou schopni lidské řeči, mají stejnou inteligenci a mnohé kouzelné 
schopnosti. Přesto jsou považováni za otroky. Ve druhém díle se setkáme 
s domácím skřítkem Dobbym, týraným tvorem, který slouží u rodiny 
Malfoyových. Na konci knihy mu Harry pomůže se osvobodit a z Dobbyho se 
stává svobodný skřítek. V Harrym vidí předobraz naděje, doslova: „nové 
svítání, maják naděje“117 Harry se k Dobbymu totiž chová jako k sobě 
rovnému, což je pro skřítka naprosto nová zkušenost. Voldemort patří také 
k těm, kteří skřítkům nepřikládají žádnou důležitost, což se mu několikrát 
vymstí. Skřítek Krátura přispěje k objevení jednoho viteálu a Dobby 
v sedmém dílu zachrání Harryho a jeho přátele, zajaté na Malfoyově sídle tím, 
že je za pomoci skřítčí magie přenese pryč, těsně před tím, než se na místo 
přemístí Voldemort. Zápletka o Dobbym jakožto osvobozeném skřítku, který 
se vrací k Harrymu, aby byl jeho pomocníkem a slouží mu nyní z lásky, se 
podobá situaci v biblickém příběhu o otroku Onezimovi v epištole Filemonovi. 
Harryho úcta a láska k Dobbymu (která je popisována v epizodě, kdy Harry 
truchlí nad skřítkovým úmrtím), odkazuje k bezpodmínečné lásce Kristově pro 
všechno stvoření. 

Příklad Harryho chování k ostatním tvorům působí výchovně: „chovejte se 
k ostatním bez předsudků a vstřícně, ocení to.“ Tak se i skřet Griphook, který 
je k lidem obecně podezřívavý a naopak nesmírně loajální naopak ke svému 
vlastnímu plemeni, uvolí pomoci Harrymu právě proto, že ho Harry vzal 
s sebou od Malfoyových a postaral se o něj. 

 

                                                 
115 Harry Potter a Fénixův řád, s. 636 
116 Je jim upřeno právo používat hůlku; jestliže ji použijí, je to považováno za zločin 
117 Harry Potter a tajemná komnata, s. 154 
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Killinger upozorňuje na symboliku apokalyptické bitvy, jíž se účastní 
veškeré stvoření a již popisuje Zjevení Janovo. Její obraz (konkrétně Zj 12,7-9) 
vidí v závěrečné bitvě o Bradavice. Tu se ke kouzelníkům na obou stranách 
přidávají kentauři, obři, akromantule, hipogryfové, domácí skřítci, duchové 
atd.118 Mně osobně vytanul na mysl spíše verš z epištoly Římanům 8,22: „Víme 
přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu.“ A to 
z toho důvodu, že Rowlingová dává jasně najevo, že ona bitva mezi dobrem a 
zlem, bitva, v niž se každý musí rozhodnout, na jakou se postaví stranu, se 
týká všech tvorů, nejenom kouzelníků. 

 
 
 
 

                                                 
118 Killinger, J.: The Life, death and ressurection of Harry Potter, s. 120 
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2. Shrnutí světových studií k tématu HP a 
náboženství (potažmo křesťanství) 

V této kapitole představím nástin diskuzí a studií týkajících se náboženství 
v knihách HP. Vzhledem k obrovskému množství textů a článků vydaných na 
toto téma, se zaměřím pouze na jeden aspekt, a to diskuze o vhodnosti či 
nevhodnosti HP série pro čtenáře. Jako u každé dětské knihy (resp. knihy 
určené primárně pro dětské a dospívající čtenáře), i zde se hodnotí „vhodnost“ 
z několika hledisek. Načrtnu hledisko morálně-etické (tedy zda mohou být 
hrdinové těchto knih vzory chování čtenářů) a posléze teologicko-kritické. To 
se týká vyhrocených debat věřících rozličných náboženských kultur, kteří 
diskutovali, zda jsou HP knihy: 

- protikřesťanské, tedy satanistické a okultní (v podkapitole 2.1) 
- prokřesťanské (2.2) 
- pohanské (tj. odkazující k pohanským náb. proudům jako je Wicca a 

novopohanství, přičemž u křesťanských odpůrců tato kategorie splývá 
s okultním zařazením knih) (2.3.) 

- nábožensky neutrální (2.4.) 
 
Na základě přečtení tematických knih a článků ze všech stran spektra 

uvedu u každé skupiny příklady, proč má být právě jejich tvrzení správné. 
Mánii kolem Harryho Pottera jakožto náboženského fenoménu se ve své 
diplomové práci z roku 2002 věnuje také J. Klimeš.119 

2.1. Křesťanští odpůrci HP 

Stejně jako pocházejí zastánci knih HP ze všech směrů křesťanské víry, 
také jeho odpůrci jsou konfesně rozrůzněni. Nejvíce odpůrců ovšem 
nacházíme v kruzích amerického fundamentálního křesťanství, ojediněle 
potom z řad katolických a pravoslavných.  

Na tomto místě bych chtěla představit nejčastější motivy, které odpůrci 
z řad křesťanství kritizují. Není mým cílem popsat všechny domnělé 
nepřístojnosti v knihách, ale lze vysledovat takové, které se opakují u většiny 
z nich: 

 
- HP propaguje čarodějnictví, popř. náboženství Wicca 
- HP svádí k okultismu, popř. satanismu 
- HP obsahuje nebiblické vzory 

                                                 
119 Klimeš, J. , Religiózní jevy v sekularizované společnosti, 2002 
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- HP je amorální kniha, v níž každý jedná podle svého a bez ohledu na 
vyšší autoritu 

- HP je naprosto nevhodným vzorem pro děti 
 
Jedním z velmi známých autorů, odmítajících dílo Rowlingové, je S. 

Wohlberg. K tématu nebezpečnosti HP knih pro mladé čtenáře vydal knihu 
The Hour of the Witch. Z ní cituji: 

 
 „But wait a minute. Once we are honest enough to admit that the Harry 

Potter books do teach values, here’s that same sober question we asked before: Is 
it reasonable to assume that the only values kids will learn from those 
witchcraft-made-funny pages are good ones? I don’t think so. The truth is—and 
you’ll see this soon—the Harry Potter books teach much more than what appears 
on the surface, such as the value of being a good witch and the importance of 
occult practitioners sticking together with those who are like-minded.“120  

 
V tomto citátu přiznává Wohlberg Rowlingové, že v jejích knihách jsou 

obsaženy hodnoty a že se děti těmto hodnotám učí. Má ovšem zato, že děti 
nedokáží rozlišit příběh z knihy od skutečného světa, tudíž se od profesora 
Brumbála nenaučí, že mají být dobrými a čestnými lidmi, kteří se spojí v boji 
proti zlu, nýbrž že mají být dobrými čaroději a rozšiřovat mezinárodní 
čarodějnou komunitu.  

Čtení těchto knih vede čtenáře k angažování v reálném čarodějnictví, jak 
popisuje následující citát: 

 
„Step 1: Reading Harry Potter 
Step 2: Wanting the real thing 
Step 3: Involvement in real witchcraft“121 
 
Wohlbergova kniha The Hour of the Witch se zdá být napsaná na velmi 

odborné úrovni, obsahuje mnoho odkazů a citací, což ukazuje, že autor si dal 
pečlivou práci s její přípravou. Bohužel nutno dodat, že je plná nesmyslných 
tvrzení svědčících o tom, že Wohlberg neumí číst text s porozuměním a vše 
poměřuje podle biblického pravítka122. Vypovídá o tom například jeho tvrzení, 

                                                 
120 Wohlberg, S., The Hour of the witch, s. 56 
121 Tamtéž, s. 120 
122 Přičemž Bible je pro něj knihou odkazující na přesné historické události, neváhá 

operovat s přesnými daty (např. 2600 let poté, co Adam a Eva byli vyhnáni z ráje, nastal 
exodus), pravdivost Bible spočívá v tom, že se splnila a plní přesně všechna proroctví, bez 
jakéhokoli kritického přístupu mixuje citáty z Bible a události dějin, všechno, co je v Bibli 
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že na Harrym, Hermioně a Ronovi není špatné to, že chtějí porazit 
Voldemorta, ale to, že se o to pokoušejí v Bradavicích a ve světě magie. Měli 
by se jít zapsat do biblického semináře a tak odčinit své pletky s magií, potom 
by se jim také podařilo porazit Voldemorta za pomoci evangelia. Z toho 
vyplývá, že Wohlberg zastupuje skupinu odpůrců HP, kteří nejsou schopni 
reflektovat jakýkoli text, a vše, co je popsané v HP knihách, berou za realitu. 
Ne v tom smyslu, že by si mysleli, že skutečně existuje Voldemort a Harry, ale 
v tom ohledu, že jejich činy poměřují podle toho, nakolik se ztotožňují s Biblí. 
Existence magie je pro tyto autory samozřejmá a neoddiskutovatelná a 
Rowlingové připisují téměř satanistické sklony. Wohlberg doporučuje všem 
rodičům, aby svým dětem dávali číst knihy jako Poutníkova cesta (Pilgrim’s 
Progress) od Johna Bunyana (napsáno 1684), které jsou tou správnou fikcí, 
pokud děti vyžadují fikci a nestačí jim Bible. 

Wohlbergovi dále vadí, že se v knihách kleje, kouří, pije alkohol a lže. Dle 
mého názoru je zcela směšné vyčítat Rowlingové, že jedna její postava (prof. 
Červotočková) v jedné scéně kouří dýmku a že Hagrid pije při vánoční 
hostině medovinu. HP knihy nesvádí ani k alkoholismu, ani ke kouření, klení 
či lhaní. Tyto knihy používají relevantních literárních prostředků k barvitým 
popisům situace, charakteru osob a světa, v němž se vyskytují. Naopak lze 
vyzdvihnout Rowlingové dílo za to, že ač je psáno pro teenagery, tak se v něm 
nevyskytují žádné tolik módní sexuální scény, hlavní hrdinové neberou 
drogy, ani se nesnaží být jinak „cool“ pro mladou generaci. Ve srovnání s tím, 
co nabízí současná literatura pro teenagery, je HP série velmi slušná, citlivě a 
střídmě napsaná, rezonující hodnotami přátelství, loajality, trpělivosti a 
odvahy, což jsou věci, které většinou v literatuře pro mládež nepatří k 
nejzmiňovanějším. 

 
 
Dalším zarytým odpůrcem je Richard Abanes. Také tento autor vydal 

několik děl zabývajících se nebezpečností čarodějnictví v HP knihách pro 
mládež. Vybírám jeden signifikantní citát:  

 
„Ultimately, only a short distance needs to be covered in order to cross over 

from Harry’s world into the realm of real occultism.“123   
 
Základním problémem u těchto kritiků je jejich představa, že děti jsou 

naprosto pasivními příjemci, kteří přijmou vše, co se před ně postaví a budou 

                                                                                                                                 
napsáno, bere doslova a bez pochyb (např. „Může se nám zdát kruté, že podle Zákona máme 
upalovat čarodějnice, ale Pán Bůh to tak holt chce, takže to bylo správné“) 

123 Abanes, Harry Potter and the Bible, s. 173  
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tím ovlivněny. Některým odpůrcům HP vadí navíc také násilí, krutost a smrt 
v těchto knihách. Namítám, že dnešní děti vidí v přímém přenosu války, hrají 
počítačové hry, kde se obrazovka počítače každou chvíli zalévá krví a sledují 
filmy, v nichž je násilí tím hlavním, co vzbuzuje atraktivnost. Pokud by tím 
byly ovlivněny tak, jak se obávají tito kritici, pobíhaly by po světě miliony 
dětí s rukama od krve, které by ubližovaly všem kolem sebe. Násilí a krutost 
v HP knihách má své místo. Ukazuje, že v tomto světě se bohužel s něčím 
takovým skutečně setkáme, ale že je našim úkolem vybrat si, jak k tomu 
budeme přistupovat a snažit se násilí omezit. Útlocitní rodiče, kteří svým 
dětem nedovolí číst ani HP sérii kvůli krvi a smrti, dosáhnou spíše toho, že 
jejich děti budou naprosto nepřipraveny na nával zpráv o krutostech světa, 
kterým jsme všichni denně vystaveni. A že nebudou vědět, jak s těmito 
informacemi zacházet, jak se násilí bránit.  

2.2. Křesťanští zastánci HP  

Proti nim stojí křesťanští zastánci HP knih, jejichž úkolem je nejprve 
vyvrátit námitky výše zmíněné a za druhé přesvědčit veřejnost o tom, že v HP 
knihách lze naopak objevit mnohé stopy odkazující více či méně přímo ke 
křesťanství. Z obrovského množství statí na toto téma vybírám dva autory, 
s jejichž díly jsem pracovala v první části své práce. 

Američtí autoři Granger (z pravoslavného prostředí) a Killinger 
(protestant) si jsou jisti souvislostí mezi obsahem evangelia a obsahem 
příběhu o Harry Potterovi. 

 
Killinger: „We cannot examine Harry apart from the story of Jesus; and if the 

story of Jesus is fully told, it must now include an examination of the story of 
Harry Potter, for Harry mystically embodies and extends that story.“124 

 
Zde vidíme, že pro Killingera je příběh Harryho Pottera zcela 

samozřejmým pokračováním toho, jak se vykládá příběh Ježíše Krista. 
Domnívám se, že autorova teze zní tak, že ozvěny základního křesťanského 
příběhu rezonují ve všech příbězích, v nichž jde o oběť lásky. 

 
Granger: „Human beings live on myth, religion, and spirituality because 

we’re hardwired for it.“125 
 
Granger zmiňuje také Mircea Eliadeho a jeho tezi, že člověk je homo 

religiosus a že nedokáže žít, myslet a vyprávět bez vztahu k nadpozemské 

                                                 
124 Killinger, J.: The life, death and ressurection of Harry Potter, s. 9 
125 Granger, J.: How Harry cast his spell, s. 15 
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entitě, jež jej převyšuje a rozšiřuje. Granger rovněž zavádí rozdíl mezi 
invokativní magií a inkantativní magií. Ta první je biblicky zakázána, protože 
je v rozporu s Božím řádem – vzývá (invoco) duchy a mocnosti, aby dosáhla 
určitého cíle. Ta druhá je v pořádku, protože v souladu s harmonií stvoření 
„vezpívává“ (incanto) naše přání do děje světa. Dá se přirovnat k řemeslné 
práci, pro kterou si řemeslník také vezme z přírody materiál a pomocí nástroje 
a své dovednosti jej přetvoří v něco jiného. 

2.3. Sympatizanti ze synkretistických kruhů 

Nelze také vynechat skupinu autorů, kteří vidí v HP synkrezi křesťanských, 
pohanských a jiných náboženských směrů, což podle jejich mínění zcela 
přesně odráží současnou spirituální situaci v Evropě, popř. Americe. 
Trevarthenová, jež se zařazuje do oblasti novopohanské, keltské spirituality, 
vidí v Harry Potterovi synkrezi různých náboženských systémů. často 
zmiňuje křesťanské motivy, upozorňuje ovšem na jejich podobnost s jinými 
spiritualitami. Náboženství v HP považuje za šikovně skryté, tak aby 
nepobuřovalo vědomým vzýváním nějakého božstva hrdiny knihy, byť si není 
jista, zda Rowlingová takto píše vědomě, či nevědomě: 

I have no idea, if the idea of God in everything is a subtext of God’s overt 
,absence‘ in the books, or if it’s conscious or unconscious on JK Rowling’s part. 
We’ve seen that she uses characters as symbols of spiritual processes and plugs 
into all kinds of archetypes. It’s only a step further to trace these figures back to 
their divine source.“126 

 
K tématu nárůstu oblíbenosti novopohanských kultů na základě čtení HP 

se vyjadřuje takto: 
„The growth of Wicca and Neo-Paganism was underways long before Harry 

Potter. Both phenomena might be seen as responses to the same cultural void, the 
loss of meaning and magic.“127 

 
„The fact that she (Rowlingová, pozn. aut.) doesn’t get too specifically 

religious makes the books useful to seekers of all or no traditions. JK Rowling 
created a fairly secular magical universe in Harry Potter, with levels or lacks of 
religious participation that mirror modern culture.“128 

 
Trevarthenová jakožto zástupkyně novopohanské spirituality vidí 

v knihách mnoho spirituálních prvků, které se mohou vztahovat k jakémukoli 

                                                 
126 Trevarthen, G.A.: The seeker’s guide to Harry Potter, s. 178 
127 Tamtéž, s. 52 
128 Tamtéž, s. 55 



 

 57 

náboženství a nebo také k žádnému. Jsou šikovně zakódovány například 
v alchymisticky pojatém rozvoji charakterů. Obhajuje HP oproti těm, kdo 
v něm vidí nástroj pro rozvoj novodobého pohanství a čarodějnictví tím, že 
tvrdí, že Wicca apod. se začaly rozvíjet mnohem dříve než byl HP napsán. 
Tyto fenomény se šíří zhruba od šedesátých let 20. století, v Česku od počátku 
let devadesátých. Domnívám se, že Rowlingová se opravdu nesnažila vzbudit 
nové stoupence magie či pohanství, ale že mnoho lidí, žíznících po 
spirituálním naplnění, si oblíbilo její knihy právě proto, že poutavou formou 
vyprávějí příběh o tom, co člověka přesahuje a dělá lidským. Trevarthenová 
se také vyjadřuje k známému argumentů odmítačů HP, kteří používají verš 
z Exodus 22,18: „Čarodějnici nenecháš naživu.“ Z toho plyne pro 
fundamentální vykladače naprosto záporný vztah ke všemu, co zavání magií. 
Trevarthenová oponuje, že magie je neutrální, asi jako elektřina, a lze ji tedy 
používat kladně i záporně. Ona zmiňovaná čarodějnice z Exodu je potom 
osoba, která provozuje zlé čáry, proti stvoření a Hospodinovým řádům. 

 
Paracelsus (odvolává se na něj Trevarthenová): „Magie má sílu zakusit a 

proniknout k věcem, jež jsou nepřístupné lidskému rozumu. Neboť magie je 
velká a tajemná moudrost, stejně jako rozum je velká a veřejná pošetilost. Tudíž 
by bylo žádoucí a dobré pro doktory teologie, aby o tom něco věděli a aby 
porozuměli, co vlastně (magie) znamená, a přestali ji nespravedlivě a 
nepodloženě nazývat čarodějnictvím.“129 

2.4. Neutrální postoj 

Neutrálně se ke knihám staví například italský protestantský teolog Paul 
Ciaccio. Varuje před uzurpací Rowlingové díla křesťany, kteří jí podsouvají 
intence napsat křesťanskou knihu:  

 
„Having a positive Christian understanding of Harry Potter, nevertheless, 

carries the risk of asserting the opposite of what anti-Rowling Christians state: 
that Joanne K. Rowling is a Christian author and her work, Christian books. 
This would not be a fair characterization. Even if Rowling is indeed a member of 
the Church of Scotland, it is important to bear in mind that being a Christian is 
not equivalent to writing Christian books or to being a Christian author.“ (...) 

Thus, I believe it is not fair simply to judge the text, but it is appropriate to 
engage with it.“130 

 

                                                 
129 Tamtéž, s. 115 
130 Ciaccio, P.: Harry Potter and Christian Theology, s. 33, in Critical perspectives on 

Harry Potter, ed. Heilman 
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Rowlingová sama byla mnohokrát tázána na záměr svých knih. Proti 
nařčení z nabádání k magii se vždy bránila:  

 
„Nevěřím v magii, která se projevuje tak, jak je popsáno v mých knihách.“ 
„Rozhodně jsem nezačala psát tyto knihy, abych děti povzbuzovala 

k provozování čarodějnictví. (...) Je to svět fantasy a ony tomu zcela rozumějí.“131  
O možném křesťanském poselství knih odmítala hovořit až do vydání 

závěrečného dílu. Poté se v několika interview vyjádřila, že měla vždy za to, 
že je toto poselství z jejích knih jasně poznatelné a nemusí tedy o něm 
speciálně hovořit. Lze mít ovšem zato, že respektuje moderní kulturní 
prostředí, které je, jak podotýká Trevarthenová výše, sekulární, popř. 
otevřené spiritualitám všeho druhu. 

 
 

                                                 
131 citát z článku Harry Potter: friend or foe, Hughes, in Grace and Truth Jan/Feb 2002 
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3. Specifika českého prostředí 
Po nastínění reakcí čtenářů a kritiků HP knih se nyní budu zabývat situací 

v Česku. Inspirována vyjadřováním různých církevních představitelů i 
jednotlivých křesťanů ve světě jsem se snažila získat informace o postoji 
českých křesťanských církví, jakož i jednotlivců věřících i nevěřících. Za tímto 
účelem jsem podnikla výzkum, a to ve dvou podobách. Pro zjištění co 
nejširšího záběru názorů jsem vytvořila anonymní dotazník, který jsem 
distribuovala různým skupinám lidí, ať už v akademickém prostředí, v církvi, 
mezi přáteli nebo ve fanouškovské komunitě HP.  

Dále jsem položila otázku na postoj k HP knihám představitelům 
křesťanských církví v České republice. Brala jsem přitom v potaz členské 
církve Ekumenické rady církví, jakož i přidružené církve a pozorovatele. Mou 
snahou bylo zjistit, jestli se církve v naší zemi vyjádřily k dané tématice, či 
zda za ně promluvil nějaký určený představitel. 

3.1. Výsledky dotazníku 

V období od června 2010 do ledna 2011 jsem sbírala odpovědi na mnou 
vytvořený dotazník týkající se duchovních motivů v Harry Potterovi. Rozdala 
jsem 100 kopií, z nichž se mi vrátilo 96. Z těchto odevzdaných dotazníků mělo 
vypovídací hodnotu celkem 79 vyplněných dotazníků. V příloze je 
k nahlédnutí podoba dotazníků a statistické údaje. Zde se zaměřím na 
výsledky, které jsem považovala za důležité a zajímavé. Nejvíce odpovědí 
jsem získala od účastníků Harry Potter linie na festivalu Fantazie v Chotěboři 
v červenci 2010. Jsou to tedy odpovědi od lidí, které knihy a svět HP zajímají 
více, než běžného čtenáře. Další část odpovědí jsem získala od okruhu svých 
spolužáků, příbuzných a přátel, tedy lidí převážně z křesťanského prostředí. 
Za relevantní považuji pouze ty dotazníky, v nichž respondenti odpověděli 
kladně na otázku, zda četli všech sedm dílů HP série. 

Mým zájmem nebylo zjistit, jaké procento populace zná HP knihy, ani jaké 
procento křesťanů se o tyto knihy zajímá, proto jsou výsledky dotazníku spíše 
informativní a podněcují k diskuzi, než aby měly statisticky výraznou 
hodnotu. 

3.1.1. Statistické údaje: pohlaví, věk, náboženské vyznání 

Při hodnocení dotazníku jsem zjistila, že obrovským poměrem převažují 
odpovědi od žen. Obdržela jsem 61 odpovědí od žen a 18 odpovědí od mužů. 
Vzhledem k tomu, že jsem do velké míry nemohla sama ovlivnit, kdo dotazník 
dostane a kdo jej vyplní, vycházím z toho, že mezi fanoušky a čtenáři HP 
pravděpodobně převažují ženy. 
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Co se týče věku, tak rozpětí věkových údajů respondentů se pohybovalo od 
13 do 73 let. Nejvíce respondentů se pohybovalo ve věku 19-25 let u žen a 19-
23 let u mužů. Za zajímavé považuji také to, že odpovídající ženy vyplnily 
všechny věkové kategorie až do cca 60 let věku, kdežto u mužů končil výskyt 
věku ve 23 letech a potom následoval pouze jeden exemplář věku přes 70 let. 

Na otázku, zda vyznávají nějaké náboženství, odpovědělo 26 respondentů 
kladně. Z toho 7 mužů a 19 žen. V celkovém poměru to ovšem byla téměř 
polovina mužů, kdežto pouze zhruba třetina žen. 46 respondentů odpovědělo, 
že žádné náboženství nevyznává a 8 respondentů se nechtělo k této otázce 
vyjadřovat. Mezi náboženstvími uvedenými v odpovědích převažovalo 
křesťanství (celkem 14 respondentů), dále se zde objevilo pohanství (2), Wicca 
(1), staroegyptské (1), islám (1), „vlastní víra“ (4) „náboženský synkretismus“ 
(1), bez bližšího rozlišení (2).  

3.1.2. Otázky 

Respondentům jsem kladla tyto otázky: 
1. Ovlivňuje svět HP tvůj reálný život? Pokud ano, jak? 
2. Vnímáš v knihách o HP nějaké duchovní/spirituální/náboženské motivy? 

Pokud ano, jaké? 
3. Knihy o HP jsou podle tebe naladěny 

prokřesťansky/protikřesťansky/jinak/nevím, nepřemýšlel(a) jsem o tom. 
4. Zaznamenal(a) jsi vyhrocenou diskuzi o HP knihách vedenou některými 

náboženskými představiteli? Vzpomeneš si na něco konkrétního? 
5. Myslíš si, že svět HP může poskytnout čtenářům spirituální útočiště, 

popř. ovlivňovat jejich pohled na svět, smysl života, dobro a zlo apod.? 
6. Vidíš v oběti Harryho v 7. díle analogii s obětí Ježíše Krista, tak, jak ji 

vysvětluje křesťanství? (nevinná oběť za druhé – smrt – zmrtvýchvstání, 
překonání smrti) 

3.1.3. Odpovědi 

1. Více než polovina všech respondentů odpověděla, že HP jejich život 
ovlivňuje. Tento poměr platil pro ženy i muže zhruba stejně. Nejčastěji tím 
způsobem, že si přes fandom našli přátele, či potkali zajímavé lidi. Mnoho 
respondentů také uvedlo, že čtou fanfiction povídky ze světa HP, nebo je 
dokonce sami píšou. Některé odpovědi působily humorně – aplikace postav, 
„hlášek“ a dějů z knih do reálného světa („Když se stane neštěstí, svaluju to na 
Smrtijedy“, „Brumbál je borec. Říká moudré věci“). Další respondenti odpověď 
neupřesnili, nebo uvedli pouze, že HP obohatil jejich myšlenkový svět. 

 
2. Na tuto otázku odpověděla polovina mužů ano a polovina mužů ne. 

Ženy odpověděly kladně ve 26 případech, záporně ve 35. Zde se odpovědi 
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velmi různily, souhrnně se dá říci, že lidé vnímali jakousi přítomnost 
morálního řádu a hodně je ovlivnilo také pojetí smrti a posmrtného života. 
Taktéž magie v nich vzbuzuje představu jakési spirituální síly. 

 
3. U této otázky považuji za zásadní, že nikdo neodpověděl, že by HP knihy 

byly naladěny protikřesťansky. Naprostá většina respondentů obou pohlaví o 
tomto naladění vůbec nepřemýšlela, zhruba třetina se domnívá, že knihy jsou 
naladěny neutrálně, či že se ke křesťanství vůbec nevztahují a nevyjadřují. 
Dojem těchto respondentů byl kladný, líbilo se jim, že Rowlingová dokázala 
napsat „politicky neutrální“ knihu, která neodradí ani neurazí věřící ani 
nevěřící. Asi pětina mužů i žen vidí knihy jako naladěné prokřesťansky.  

 
4. Co se týče diskuzí v médiích a kritiky ze strany některých křesťanských 

odpůrců HP, ukázalo se, že více žen než mužů něco takového zaznamenalo. 
Což může být dáno také průměrným vyšším věkem žen odpovídajících na 
otázky. Většina z těch, co zareagovali kladně, ovšem měla zcela zkreslené 
představy o tom, jak spory probíhaly, popř. uvedla pouze jedno heslo jako 
„kardinál Vlk“, nebo „papež“, což neukazuje nijak jasně, jakou debatu měla na 
mysli. Respondenti se shodli na tom, že se proti dílům HP vymezovala 
katolická církev a američtí fundamentalisté, někteří si vybavili také pálení HP 
knih, či soudní spory o vyřazení série ze školních knihoven. 

 
5. K páté otázce jsem nabídla čtyři typy odpovědí: a) Ano, sám/sama to tak 

pociťuji, b) Ano, c) Ne, d) Nevím, nepřemýšlel(a) jsem o tom. 
Většina respondentů obojího pohlaví viděla svět HP jako možné spirituální 

útočiště či šablonu pro poznávání dobrého a zlého. U mužů byl ovšem větší 
počet těch, kteří zvolili odpověď číslo 1 – tedy, že to tak sami pociťují. Což se 
dá opět vysvětlit jejich nižším věkem. 

 
6. Tato otázka byla formulována částečně sugestivně. Třetina mužů a 

pětina žen na ni odpověděla kladně, i když někteří s výhradami („ano, ale 
Rowlingová to tak nemyslela“, popř. „je to zásadní vykrádačka“). Další 
zajímavostí by mohlo být zjištění, že nekoresponduje odpověď „ano“ 
s příslušností ke křesťanství, tj. v odpovědích se křesťané vyjádřili, že jim oběť 
Harryho nepřipadá podobná té Kristově, a naopak respondenti označující se 
za nevěřící určitou analogii viděli. 

3.1.4 Shrnutí 

Mým cílem bylo zjistit, zda si alespoň někteří čtenáři kladou podobné 
otázky jako já v této práci, nebo otázky, které předkládají autoři knih 
zabývajících se HP tematikou. Jelikož všechny tyto knihy se zabývají převážně 
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situací v anglicky mluvících zemích, chtěla jsem zjistit názory českých 
čtenářů. Na téma dotazníku jsem vedla taktéž mnoho zajímavých debat a 
věřím, že v budoucnu se tomuto fenoménu a jeho působení v Česku budou 
věnovat i další. 

 

3.2. Dotaz na postoj křesťanských církví v Česku k fenoménu 
Harry Potter 

V průběhu roku 2010 a 2011 (od října 2010 do března 2011) jsem oslovila 
představitele a zástupce křesťanských církví sdružených v Ekumenické radě 
církví a také Církev adventistů sedmého dne a Římskokatolickou církev 
(nejsou členy ERC, ale významně zastupují křesťanstvo v Česku). Odpovědi 
jsem získala ode všech dotázaných. Stanoviska českých církví v zásadě 
kopírovala stanoviska zahraniční, kdy téměř žádné církevní společenství 
nevydalo jednoznačný náhled na problematiku HP. Vždy se jednalo pouze o 
jednotlivce. Většina dotázaných mi také sdělila, že se k tématu vyjadřovat 
nemohou, neboť jejich církev nechce hovořit za všechny členy a vyjadřovat 
jednostranná stanoviska. Navíc představitelé církví ponejvíce nebyli 
seznámeni s HP knihami či filmy, proto se vyjádřit nemohli. 

Apoštolská církev oficiální stanovisko nevydala, avšak její biskup mi sdělil, 
že názor jeho a většiny věřících je spíše odmítavý. Negativní reakci jsem 
získala také od biskupa SCEAV Stanislava Pietaka, který prohlásil, že vidí 
„v této literatuře hluboké zakotvení v okultismu, proto z hlediska křesťanství 
jsou tyto knihy nevhodné, ba přímo škodlivé pro mládež.“132 

 
Seznam církví, které se k tématu nevyjadřovaly a nemají zájem se 

vyjadřovat, protože HP fenomén jim nepřipadá jako záležitost, k níž by museli 
křesťané zaujmout stanovisko: Československá církev husitská, Církev 
bratrská, Církev adventistů sedmého dne, Starokatolická církev, Bratrská 
jednota baptistů, Evangelická církev metodistická, Evangelická církev a. v., 
Českobratrská církev evangelická, Slezská církev evangelická a. v., 
Římskokatolická církev, Pravoslavná církev v českých zemích.  

Římští katolíci, pravoslavní, metodisté a adventisté mě odkázali na možná 
stanoviska zahraničního ústředí dané církve. Někteří zástupci církví se osobně 
vyjádřili k tematice, ale zároveň podotkli, že se jedná pouze o jejich názor, 
který nemůže být reprezentován jako všeobecně platný. 

 

                                                 
132 citace z emailové korespondence s biskupem Pietakem 
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Zástupci Apoštolské církve vadí, že „námětem příběhu je magie a 
čarodějnictví, aniž by toto bylo v knize náležitě vysvětleno“133. 

 
Představitel CASD mě odkázal na článek Ráchel Bícové (konfesí z CB) 

uveřejněný v časopise Život víry a publikovaný také na internetovém portálu 
Ježíš.cz. U článku bylo uvedeno, že byl vydán v listopadu 2008, tedy již v době 
českého vydání všech sedmi dílů HP série. Přesto v něm autorka hodnotí 
pouze první tři díly. Je psán tendenčně a nepřátelsky, velmi podobným stylem 
jako ostatní protipotterovské polemiky z křesťanských řad. Komunikovala 
jsem s redaktorem serveru a žádala ho o opravení některých informací, ovšem 
ani ten nebyl nakloněn HP knihám a umožnil mi pouze článek komentovat. 
Bícová na knize oceňuje její vtipnost a čtivost, zbytek jejího článku je ale 
pouze kritický. 

Vyzvednu zde jeden motiv, který používají téměř všichni křesťanští 
odpůrci HP. Dal by se shrnout do věty: „Proč bychom měli číst příběh Harryho 
Pottera, ve kterém je mnoho nejasného a eticky rozporuplného, když máme 
mnohem lepší příběh, který je pravdivý a je v něm všechno jasné?“134 Tím se má 
na mysli samozřejmě evangelium o Ježíši Kristu. Těmto kritikům vadí knihy, 
jež neobsahují explicitně pojaté evangelium a vyznání, že Kristus je náš Pán.  

Bícové dále vadí, že ve světě HP neexistuje žádná vyšší autorita, že se 
hrdinové rozhodují podle vlastních představ o tom, co je dobré a zlé. Zejména 
v Harrym vidí arogantního chlapce, kterému všechno projde: „Harry Potter 
nepotřebuje Boha. Žije ve světě, kde není žádná duchovní dimenze, ve světě, kde 
- pokud chcete dosáhnout správného cíle - není nemorální manipulovat s lidmi 
kolem sebe. V tom se zračí lidská arogance, která je přesvědčená o tom, že 
dokážeme sami rozlišit dobro a zlo, arogance, která zvítězila již v ráji. 

Na tom lze i jasně vidět rozdíl mezi touto knihou a např. C. S. Lewisovými 
Letopisy Narnie. Lewis děti zve do světa, kde je Boží autorita nejen uznávána, 
ale i oslavována, do světa, který stojí na Jeho dobrotě a péči. Rowlingová je místo 
toho zve do světa, kde je čarodějnictví "neutrální" a kde autorita jednotlivce je 
odvozována od jeho moci nebo chytrosti.“  

 
Je otázkou, zda lze proti tomuto článku vůbec rozumně cokoliv namítat, 

jestliže jeho autorka četla pouze tři díly ze série a je navíc zatížena předsudky 
ohledně reálnosti čarodějnictví a záměru Rowlingové. Bícové chabá 

                                                 
133 citace z emailové korespondence s biskupem Moldanem 
134 Bícová: „Lepší příběh 
Proč vlastně knihy o Harry Potterovi řadě křesťanům vadí? Je to jen kvůli již zmíněným 

negativním stránkám knihy jako je okultismus, chybějící absolutní hodnoty a tak dále? Možná je 
to i tím, že známe jiný, lepší příběh...“ 
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argumentace a snaha očernit Rowlingovou se zrcadlí například v této části: 
„Rowlingová sama prohlásila, že nevěří v magii, kterou její knihy obsahují, a že 
jejím záměrem není navádět děti k čarodějnictví. ‚Nesnažím se nikoho svádět k 
černé magii. To je to poslední, o co by mi šlo... Můj čarovný svět je svět 
představivosti. Myslím, že to je morální svět.‘ Nicméně v rozhovoru pro 
abdNEWS.com praktikující čarodějnice Phyllis Currotová řekla: ‚Samozřejmě, v 
Harry Potterovi vidíte čaroděje dělat věci, které v reálném životě nedělají. Ale je 
to pozitivní. Jsou přátelští. Jsou dobří. Tato kniha může změnit to, jak nás lidé 
vnímají.‘“ 

 
Z výše napsaného vyplývá: Rowlingová odmítá snahu navádět čtenáře 

k magii. Bícová ovšem k tomu, aby popřela tuto Rowlingové větu, používá 
citát jakési novodobé čarodějnice. Ovšem i ta potvrzuje, že to, co dělají 
hrdinové v HP knihách, není reálné čarodějnictví. Přesto Bícová vidí ve výše 
zmíněném ohrožení dětí a navádění k okultismu.  

Nutno také zmínit, že autoři takovýchto kritik často přebírají různé 
poplašné a zaručeně pravdivé zprávy, jež kolují po internetu, např. že 
Rowlingová praktikuje čarodějnictví a byla viděna v čarodějnickém hábitu na 
sabatu, nebo že papež Benedikt XVI. se vyjádřil zcela negativně k HP knihám 
a dal popud, aby byly odmítány apod. Bohužel takovýchto zpráv je skutečně 
mnoho a vyžaduje to velký badatelský zápal, aby nedošlo k omylu na základě 
falešné informace. V tomto ohledu je nápomocná Wikipedie, která nabízí 
stránky věnované diskuzi135 a kritice o HP sérii i s odkazy, tudíž si každý může 
dohledat informace tak, jak skutečně vyšly. 

                                                 
135 WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/Religious_debates_over_the_Harry_Potter_series 
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Závěr 
Z toho, co je výše popsáno, můžeme usoudit, že Harry Potter je zcela jistě 

fenoménem překvapivého sociokulturního významu, že nutně klade otázky po 
tom, co je to člověk, co ho činí lidským, o co usiluje, kam směřuje a co ho 
přesahuje. V tomto ohledu se domnívám, že na mnohé čtenáře působí jako 
spirituální vodítko, jehož pomocí se jim otevírají nové obzory a vyvstávají 
nové otázky. Samozřejmě pro spoustu čtenářů je Harry Potter jenom 
oddechová a zábavná kniha, po jejímž přečtení nad ní už dále nepřemýšlejí. 
Není mým cílem přesvědčit, že všichni čtenáři nutně musí v HP sérii nacházet 
vodítka ke svému spirituálnímu rozvoji. Nicméně vzhledem k její popularitě 
v současné době přitahuje mnoho myslitelů, kritiků a vědců, kteří se snaží 
vyzkoumat, proč právě tato kniha získala pozornost tolika miliónů lidí všeho 
věku a všech národů. Otázkou, na niž nyní nedokážu odpovědět, je, zda si HP 
série (knižní a filmová) udrží popularitu i v dalších desetiletích, nebo zda se 
její obliba a známost vytratí. V tuto chvíli nelze odpověď odhadnout, jelikož 
ještě nebyl natočen poslední film série, média tudíž zatím mají stále přísun 
nových a zajímavých informací ohledně HP kultu, který je takto živen zájmem 
o poslední novinky. 

Stejně jako Granger se domnívám, že oblíbenost knih je způsobena (kromě 
jiného) tím, jak obrací čtenáře k uvědomění si nejzásadnějších lidských 
potřeb, k uvědomění si jeho vztahu k sobě, k druhé lidské bytosti a ke světu 
okolo, k uvědomění si toho, co přesahuje a zůstává i poté, co je člověk tělesně 
zničen. Ale také k zamyšlení, kam vedou naše činy a čeho můžeme – za jakou 
cenu – dosáhnout. 

Domnívám se, že pro vnímavého čtenáře jakéhokoli vyznání (tedy i 
žádného) může být kniha vodítkem k ujasnění si jeho životních hodnot a 
k přemýšlení o nich. Pro křesťanského čtenáře se může stát knihou, v níž 
nachází ozvěny a odrazy toho, co zná a vyznává z příběhu Ježíše Krista. Dále 
se domnívám, že křesťanští odpůrci HP argumentují nesprávně a přemýšlejí 
ve zcela jiné rovině než v jaké se vede standardní akademická diskuze. 

Teolog nalezne několik důvodů, proč se HP sérií zabývat. Knihy lze zajisté 
použít na rovině pastorační (z toho hlediska se věnují HP fenoménu zejména 
v Německu), ale už jenom proto, že HP knihy patří mezi velmi rozšířený 
fenomén, takřka věc „denní potřeby“, měl by teolog být schopen se ke knize 
vyjádřit, bude-li tázán. Ať už v oblasti religionistiky (HP jako nové 
náboženství, mytologické odkazy), církevních dějin (debata o honech na 
čarodějnice a skutečných čarodějích a alchymistech, na něž se v knihách 
odkazuje), teologické etiky (vzorce chování v HP, zda se liší či naopak 
podporuje biblické a církevní učení), systematické teologie (postavení člověka 
ve světě, řád stvoření, zjevný či skrytý Bůh v knihách, teologie smrti), 
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filozofie (např. v díle Harry Potter a filozofie, které vřele doporučuji), 
praktické teologie (např. použití pro katechezi dětí a mládeže), a staro- a 
novozákonní biblické teologie (např. polemika s biblickými texty o 
čarodějnictví, biblické odkazy v HP, postava spasitele, obětujícího se za 
ostatní).  

Tato práce nemůže zajisté uchopit zmiňovaný fenomén ve vší jeho šíři, 
snaží se ovšem o zmapování situace s ohledem na české prostředí. 
Nevyčerpává veškeré duchovní náměty obsažené v HP sérii, ale popisuje ty, 
které jsou dle mého mínění klíčové a odkazují čtenáře dále. 
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Přílohy 
V příloze uvádím podobu dotazníku a jeho výsledky v číslech. 



 

 
DOTAZNÍK   

DUCHOVNÍ ASPEKTY V HARRY POTTEROVI 
 

1. Četl/a jsi všech sedm dílů série o Harry Potterovi? 
a) ano 
b) ne 
 
2. Ovlivňuje svět HP tvůj reálný život? Pokud ano, jak? 
a) ano, :…………………………………….. 
b) ne 
 
3. Vnímáš v knihách o HP nějaké duchovní/spirituální/náboženské motivy? 
Pokud ano, jaké? 
a) ano, :…………………………………….. 
b) ne 
 
4. Knihy o HP jsou podle tebe naladěny 
a) prokřesťansky 
b) protikřesťansky 
c) jinak:……………………………………… 
d) nevím, nepřemýšlel/a jsem o tom 
 
5. Zaznamenal/a jsi vyhrocenou diskuzi o knihách HP vedenou některými 
náboženskými představiteli? Vzpomeneš si na něco konkrétního? 
a) ano, :………………………………………… 
b) ne 
c) nevím 
 
6. Myslíš si, že svět HP může poskytnout čtenářům spirituální útočiště, popř. 
ovlivňovat jejich pohled na svět, smysl života, dobro a zlo apod.? 
a) ano, sám/sama to tak pociťuji 
b) ano 
c) ne 
d) nevím, nepřemýšlel/a jsem o tom 
 
7. Vidíš v oběti Harryho v 7. díle analogii s obětí Ježíše Krista, tak, jak ji 
vysvětluje křesťanství? (nevinná oběť za druhé – smrt - zmrtvýchvstání, 
překonání smrti) 
a) ano 
b) ne 
c) nevím, nepřemýšlel/a jsem o tom 



 

 

 
8. Vyznáváš nějaké náboženství? Pokud ano, jaké? 
a) ano, :……………………………… 
b) ne 
c) nechci odpovědět 
 
9. Pohlaví 
a) žena 
b) muž 
 
10. Tvůj věk: 
11. Jakékoli další připomínky, nápady, zamyšlení, poznámky k tomuto tématu:  



 

Výsledky dotazníku: 
 
Počet rozdaných dotazníků: 100 
Počet odevzdaných dotazníků: 96 
Počet relevantních dotazníků: 79 
 
Relevantní dotazníky (odpověď ano na 1. otázku, zda četli všech 7 dílů) 
Muži: 18 
Ženy: 61 
 
- žen bylo třikrát více! 
 
2. otázka (ovlivňuje svět 
HP tvůj reálný život? 

Muži Ženy 

Ano 11 35 
Ne 7 26 
 
- většina čtenářů vnímá, že HP série ovlivňuje jejich reálný život. Jak? Buď 
nespecifikováno, tedy jen „ano“, nebo fandom ( najití nových přátel, psaní 
povídek, čtení povídek), nebo používání hlášek a situací z knihy, aplikace 
situací a postav z knihy do našeho světa (smrtijedi způsobují neštěstí, mají 
chuť někoho zaklít), přenos morálních poučení do našeho světa („Brumbál je 
borec a říká moudré věci“) 
 
3. otázka (vnímáš 
v knihách HP nějaké 
duchovní motivy?) 

M Ž 

Ano 9 26 
Ne 9 35 
 
- u mužů půl napůl, u žen méně než polovina vnímá 
 
4. otázka (Knihy jsou 
naladěny:) 

M Ž 

Prokřesťansky 4 11 
Protikřesťansky 0 0 
Jinak (neutrálně, nijak, 
pohansky, sekulárně) 

6 23 

Nevím, nepřemýšlel js o 
tom 

8 27 

 
- nikdo se nedomníval, že by byly knihy naladěny protikřesťansky! 



 

 

 
5. otázka (Zaznamenal 
diskuzi vedenou nábož. 
představiteli?) 

M Ž 

Ano 5 25 
Ne 10 28 
Nevím 3 9 
 
pozn.: Jesus Camp, Vatikán zakázal, kardinál Vlk, círk. hodnostáři označují za 
dílo ďáblovo, americké soudy o HP v knihovnách, články v novinách, 
dokumenty o JKR, vadí čarodějnictví, pálení knih, místní farář, magie 
v knihách pro děti, Život víry, Simpsonovi, papež, glorifikace čarodějnictví 
- dívky více, téměř polovina cosi zaznamenala: více čtou?  
 
6. otázka (svět HP jako 
spirituální útočiště, 
pohled na svět) 

M Ž 

Ano, sám to pociťuji 4 8 
Ano 9 44 
Ne 3 5 
Nevím, nepřemýšlel js o 
tom 

2 4 

 
- ačkoliv dvě třetiny žen považují svět HP za spirituální útočiště, vzor pro 
dobro a zlo atd., jen minimální procento (pětina vzhledem k těm, co řekly ano) 
to tak pociťuje, jsou tedy více zakotveny v realitě. U mužů je poměr 1:2 mezi 
„ano a pociťují“ a jenom „ano“ 
 
7. otázka (oběť 
HP=analogie oběť JK) 

M Ž 

Ano 5 (+1) 12 
Ne 9 32 
Nevím, nepřemýšlel js o 
tom 

3 17 

   
 
- zajímavé bylo, že analogii ke Kristu nevnímali vyloženě věřící, spíše naopak: 
byli tam nevěřící, kteří viděli analogii s Kristovou obětí a křesťané, kteří ji 
neviděli 
- třetina mužů považuje, polovina ne, u žen pětina ano, více než polovina ne 
 



 

8. otázka (vyznává nějaké 
náboženství? 

M Ž 

Ano 7 19 
Ne 8 38 
Nechce sdělit 3 5 
 
 

 
 
tápe a hledá, nebo nerozlišeno:                               2 
- u mužů byl poměr věřící/nevěřící: 7/8! (tedy zhruba 1:1) 
- u žen věřící/nevěřící: 19/38! (tedy přesně 1:2) 
 
Rozložení podle věku: 
 
M Ž 

13 - I 
17 – I  
19 – IIII 
20 – I  
22 – III 
23 – IIII 
26 – I  
73 – I 

 

15 – II 
16 – II 
19 – IIIIIIIIII 
20 – IIIII 
21 – IIIIIIIII 
22 – IIIIII 
23 – IIIIII  
24 – I 
25 – IIIII 
26 – I  
27 – II 
28 – III 
29 – II 

konfese M Ž 
Křesťanství (nerozlišené):    1 7 
Křesťanství (dle konfesí):   
Protestanti: 2 2 

Svědci Jehovovi:  1  
ŘK:  1  
Islám:  1 
Pohanství:   2 
Náb. synkretismus:  1  
Vlastní víra:  1 3 
Staroegyptské:  1 
Wicca:  1 



 

 

M Ž 
33 – I  
34 – II 
36 – II 
41 – I  
48 – I  
58 – I  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


