
Fatální ohlédnutí 
(Orfeus a Lotova žena) 

 
 

Přítomnost v životě člověka, kmene, kultury či lidstva je vždy bipolární: to, co se 
právě děje, má v sobě tak říkajíc dva vektory, jednak hloubku předchozí minulosti, která dává 
možnost v přítomnosti rozpoznávat známé, smysluplné útvary, a jednak perspektivu 
předvídané budoucnosti, která přítomnému dění dává svěžest nového. Víme, že jeden vektor 
ovlivňuje druhý: v tušené budoucnosti hledáme průmět všeho podstatného, co se dříve událo, 
a naopak zpětné hodnocení minulého je vždy poznamenané tím, k čemu podle našeho 
očekávání minulé události povedou. 

Vzájemné provázání obou perspektiv přítomnosti není však schopno zrušit jisté napětí, 
které mezi nimi panuje. Budoucnost, právě tím, že je vždy svěží a nová, do jisté míry popírá 
minulost, k úlevě nebo naopak rozhořčení a smutku lidí. Jak se zdá, byli v dějinách vždy lidé, 
oddaní vizi nějaké radikální změny, pro které minulost typicky byla nevítanou přítěží; a 
naopak lidé, oddaní hodnotám tradice, kteří příboj nových změn chápali pouze destruktivně. 
Nebude asi zcela pomýlené, pokud ve vývoji evropské a později i americké kultury 
posledních pěti staletí spatříme nejenom urychlování faktických kulturně-politických a 
materiálních změn, ale i souběžnou změnu mentality lidí, jakousi vzrůstající dychtivost po 
novém v nejširším slova smyslu. Tento k budoucnosti stále více zaměřený postoj bývá docela 
po právu stavěn do kontrastu s mentalitou starověkých národů s jejich cyklickým chápáním 
běhu světa a zejména s jejich nostalgickým ohlížením se zpět ke zlatému věku kdysi ve 
vzdálené minulosti. Většina mýtů, oněch do příběhů přetavených sedimentů archaické 
moudrosti, tento dojem jistě potvrzuje: ohlížet se zpět k původu současného stavu věcí bylo 
mýtickým hrdinům spíš ku prospěchu než naopak. Přesto mezi významnými mýty existují 
nejméně dva příklady, kdy ohlédnutí se má fatální důsledky. Je zajímavé a možná i trochu 
poučné se jim poněkud věnovat. 

Mýtus z obou zřejmě mnohem starší pochází od Židů a najdeme ho v knize Genesis ve 
Starém Zákoně. Lot se svou ženou a dvěma dcerami, žijící jako jediný spravedlivý ve stále víc 
se zvrhávající Sodomě, je varován dvěma anděly, že na město se blíží zkáza, seslaná 
Hospodinem. Vyvoleným je dovoleno uniknout všeobecné záhubě pod nevyslovenou 
podmínkou, že nebudou litovat toho, co opouštějí. Lotova žena to nevydrží: ohlédne se a 
změní se v solný sloup. 

Motivů fatálního znehybnění jako následku pohledu na něco zakázaného či strašlivého 
najdeme mezi starověkými mýty víc, příkladem může být pověstný účinek pohledu Medusy 
v mýtu o Perseovi. Pohled na hrůzné jevy mívá dvojí efekt – buď člověka přiměje 
k bezhlavému útěku nebo vyvolává ustrnutí, ztuhnutí, které v malebné řeči mýtů získá formu 
zkamenění. Je ale neštěstí Lotovy ženy přesně ten případ? Pohled na zkázu Sodomy byl jistě 
hrozný, nicméně Starý Zákon myslím nepracuje s logikou objektivních příčin a jejich 
důsledků. Zničení Sodomy byl trest za její zvrhlost a tedy také zkamenění Lotovy ženy bylo 
trestem. Za pouhé zakázané ohlédnutí? Ano, ale o zákaz tady možná tolik nejde, i když jinak 
Hospodin tvrdě vyžadoval poslušnost: Lotova žena tímto ohlédnutím prozradila, že minulost, 
spjatou se zkaženou Sodomou, nedokáže bez lítosti odhodit, že v sobě stále cítí vazby k ní. A 
to ji vyloučilo z řad spravedlivých. Kdo ulpívá na starých chybách a není schopen rozhodného 
kroku vpřed, ten zkamení. 

Jiný, podstatně rozvinutější je řecký mýtus o Orfeovi. Nemáme žádný jeho přímý 
zápis, jen jeho různé obrazy v řeckých dramatech a básních, jako např. u Aischyla. Podle toho 
byl Orfeus zázračný básník, pěvec i hudebník, který zvuky své lyry dokázal ovládat všechny 
bytosti, dokonce kameny v jejich pádu a řeky v jejich toku. V části mýtu, která je tady pro nás 
důležitá, Orfeus nade vše miluje Eurydiku, ta ale přijde o život uštknutím hadů na útěku před 



Apollonovým synem Aristeem. Orfeus propadne zoufalství a svými smutnými písněmi 
rozpláče lidi i bohy. Ti mu poradí, aby se vydal do podsvětí a pokusil se jeho vládce Hada 
obměkčit, aby Eurydiku výjimečně pustil zpátky mezi živé. To se mu díky zázračné hře 
podaří, Eurydice je povolen návrat na svět, ale pod jednou podmínkou: Orfeus půjde 
z podsvětí před Eurydikou a ani jednou se neohlédne, dokud nevyjde zpět do světa živých. Jak 
každý ví, Orfeus v úzkosti, zda ho jeho milovaná doopravdy následuje, to nevydrží a 
bezděčně se ohlédne, čímž Eurydiku ztratí. Zbytek mýtu, v němž Orfeus zavrhne lásku žen a 
věnuje se půvabu mladých chlapců, také zavrhne všechny bohy kromě Apollóna a je nakonec 
roztrhán na kusy thráckými Menádami, pro náš námět už není důležitý. Spíše se nabízí 
otázka: proč bylo Orfeovo ohlédnutí tak fatální a mělo něco společného s fatalitou ohlédnutí 
Lotovy ženy? 

Je celá řada evropských autorů, pro něž je konečná ztráta Eurydiky prostě zase trestem 
za pohled na něco zakázaného. Tahle v jádře puritánská interpretace ale postrádá logiku: 
Orfeus přece v podsvětí už byl, obměkčoval tam jeho vládce Hada a jeho ženu Persefonu, 
musel už tedy vidět výjevy, zakázané očím živých. Že jeho ohlédnutí je fatálním selháním, 
kterým ztrácí to, o co mu nejvíc jde, má myslím hlubší důvod. Vyvedení Eurydiky z podsvětí 
je ve své podstatě měřením sil – těch temných, nočních sil podsvětí a světlých, denních sil 
lidské kultury, kterou Orfeus představuje. Toto měření může dopadnout dobře jedině, jestliže 
má Orfeus víru, ba řekněme dokonce sebedůvěru, že v něm samozřejmě vítězí. Jakmile 
zapochybuje, jakmile se tedy proto ohlédne, nutně prohrává. 

Oba tedy, jak Lotova žena, tak Orfeus, měli podle svých mýtů jít vpřed bez ohlížení, 
s plnou důvěrou k budoucnosti, k síle schopnosti se pro ni rozhodnout. Jakkoliv žádný soudný 
člověk nemůže podcenit cenu minulosti, jsou chvíle, kdy je třeba hledět pevně kupředu. 


