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Proč se společnost nepoučila z mýtů 

 

Mýtus je symbolické vyprávění vyjadřující víru v plnost a celistvost nadčasového řádu. 

Mýtus vznikl v neproblematickém světě, kde nebylo místo pro pochybnosti. Vybral jsem si 

mýtus z Bible, ze Starého zákona, a to První hřích. Má člověk rozeznávat, co je dobré a co 

zlé? K čemu je člověku rozeznávat dobro a zlo? Může za vše žena? Bylo by dobré pro člověka 

žít v Edenu? 

Dříve, než odpovím na tyto otázky, měl bych Vám shrnout děj před Prvním hříchem. 

Hospodin stvořil celou zemi za 6 dní a sedmý den odpočíval, na zemi nechal vyrůst stromy a 

stvořil různé druhy zvířat. Šestého dne stvořil Adama (což z hebrejštiny znamená člověk), a 

aby se necítil tak sám, stvořil Bůh mu ve spánku z žebra ženu, Evu. Adam a Eva žili šťastně 

v Boží zahradě, až do dne, kdy Evu oslovil had. Svedl Evu na cestu zla tak, že porušila Boží 

zákaz. Donutila i Adama, a tak poznali, co je stud. Bůh tuto skutečnost zjistil, hada proklel a 

Adama s Evou vyhnal z ráje, brány Edenu nechal střežit. 

Dobro je to, co nám prospívá. Zlo je opakem dobra. Člověk by měl rozeznat, co je dobré a 

zlé. Měli bychom vědět, co činíme, ale musíme si uvědomovat, co z našich činů vždy vyplyne. 

Není možné chtít, abychom uměli pouze rozpoznávat dobro, neboť je nutné vždy poznat i 

opačné skutečnosti, tak jak existuje jin a jang, nebo nemoc či zdraví, nebo narození a smrt. 

Historie však neukazuje, že by si lidé dobro a zlo uvědomovali, nástup Adolfa Hitlera a 

rozpoutání 2. světové války není důkazem takovéhoto rozeznávání dobra a zla. Tato 

neexistence rozeznávání dobra a zla mohla dopadnout vyvražděním několika národů. 

V České republice se můžeme setkat se spojením: „Za vším hledej ženu.“ Je toto spojení 

správně formulované? Musíme si uvědomit, že Bůh stvořil Evu z Adamova žebra, znamená to 

tedy, že byla stvořena z Adama a tedy měla jeho genetický kód. Žena pouze převzala 

vlastnosti muže, tedy de facto za vše může muž. Musíme si říct, co daly ženy světu. Máme 

mnoho významných spisovatelek, političek, vědkyň, umělkyň. Bez žen bychom neznaly teorii 

radioaktivity, nemohli bychom si přečíst Babičku a hlavně bychom se nenarodili, tímto 

spojením bychom popírali existenci člověka a nás samotných. To, že uposlechla hada v ráji, 

vysloužila si tedy takový „cejch.“ Nevíme ale, jakého pohlaví byl had, protože muž často svádí 

ženu na špatnou cestu. Musíme si uvědomit, že všichni muži nejsou bezchybní a už vůbec 

nezmanipulovatelní, či dokonce původci všeho zlého. Můžeme si to ukázat na příkladech, 

jako jsou Hitler, Lenin, Stalin, Heydrich, ale aby to nebylo jen o špatných vlastnostech mužů 

tak, máme mnoho mužů, kteří pomohli vylepšit svět, T. A. Edison, V. Havel, W. Churchill. 

Musíme si uvědomit, že ztělesnění dobra (Bůh) a ztělesnění zla (Ďábel) jsou muži. Docházím 

tedy k názoru, že bychom spíše měli používat: „Za vším hledej muže.“ 
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Žít v ráji by pro člověka nebylo dobré, člověk by si neuvědomoval, co je dobré a zlé, měl 

by vše, na co by jen pomyslel. Myslím si, že by nás takový život rychle omrzel a z ráje by se 

rázem stalo peklo. Lidé musí zažít strasti a dojít k nějakému cíli, a poté by měli mít nárok na 

život v ráji. Pobyt v ráji by měl tedy být za naplněný život, který člověk prožije 

plnohodnotnou prací. 

Nedá mi to, ale musím se vrátit k předchozímu odstavci. Nechtěl bych touto prací, 

diskriminovat jedno či druhé pohlaví, a proto si dovolím upravit poslední větu. „Za vším 

hledej muže i ženu, ale za vše můžou stejným dílem.“ 

Biblický příběh o Prvotním hříchu nám do naší současnosti plně zasahuje. Je jen na nás, 

zda si tuto skutečnost uvědomujeme či nikoliv. Tento příběh je také ukázkou, jak je 

jednoduché podlehnout nátlaku druhého. Sókratés řekl: „V každém člověku je Slunce - 

jenom je nechat plát!“ Miguel de Cervantes zase řekl: „Muž tvoří a vychovává svět. Muže 

však vychovává žena.“ 


