
SSaattaanniizzmmuuss  aa  „„hhuummaanniissttiicckkýý  aatteeiizzmmuuss““..  
((ppáárr  vvyyssvveettľľuujjúúcciicchh  ppoozznnáámmookk))  

Ak porovnáme „programové prehlásenia“ a zásady, z ktorých vychádzali „moderní umel-
ci“ na začiatku 20. stor. s tými, na ktorých sú postavené niektoré súčasné satanistické hnutia,1 
vidíme ich myšlienkovú blízkosť, faktickú zhodu „zásad“, z ktorých vychádzajú. Nemalo by 
nás to prekvapiť, veď „ideológia“ všetkých vzbúrencov proti Bohu (antiteistov) vychádza 
z jedného prameňa – z myslenia a konania prvého a hlavného vzbúrenca, nepriateľa Boha, 
Satana. 

 
Súčasný satanizmus nie je jedno ani jednotné hnutie. Existuje množstvo rozdielnych fo-

riem satanizmu: niektoré skupiny majú charakter „cirkvi“ (so svojimi rituálmi, učením, do-
konca existuje tzv. „satanská biblia“), iní sa vyžívajú v orgiách alebo ničiteľských aktivitách, 
a sú aj takí, ktorí zdôrazňujú svoj „humanizmus“,2 „racionalizmus“ a „slobodymilovnosť“ (na 
oficiálnej webovej stránke napr. jedna skupina (o sebe) tvrdí, že „podstatou satanizmu je život 
človeka v prirodzenej rovnováhe prírody a ľudskej spoločnosti“ a že sa „stavia proti každej 
filozofii alebo náboženstvu, ktoré proti rozumu a citom stavia dogmy, prečo je považovaný za 
vzburu...“, ďalej o sebe tvrdí, že je „vieroukou, ktorú učí o usporiadaní sveta, ktorý pozná-
me.“ Skutočnosť je však taká, že pre mnohé satanistické skupiny sú charakteristické rôzne 
rituály (napr. tzv. „čierne omše“) často s krvavými obeťami, iné sa vyžívajú v rôznych for-
mách fyzického násilia (príslušníci týchto skupín boli usvedčení z početných vrážd, mnohí 
zasa spáchali samovraždy) a v ničení (napr. hanobení cintorínov a iných miest); častá je aj 
rasová nenávisť a násilie, užívanie drog a najrôznejšie mravné delikty.  

Nie v každej skupine sa konajú rituály alebo otvorené uctievanie Satana. To však nie je 
podstatné; veď Satan vlastne od svojich nasledovníkov ani nevyžaduje uctievanie; jemu stačí, 
ak tí, ktorých ovládol postavia na miesto Boha niekoho iného (jeho alebo i seba) a ak šíria vo 
svete zlo, ak odmietnu pravidlá, ktoré dal človeku jeho Stvoriteľ (predovšetkým prvé priká-
zanie Dekalógu).  

Vo všeobecnosti možno „satanistickú filozofiu“ zhrnúť do týchto bodov: 1. Oslava nerestí 
(najrôznejšie zvrátenosti, najmä v sexuálnej oblasti), 2. oslava „démonského umenia“; väčši-
nou ide o „antiumenie“, o rôzne formy „moderného umenia“ výtvarného, hudobného i slo-
vesného, 3. vyzdvihovanie vojny (a iného násilia) ako „pozitívnej sily“, 4. oslavovanie vedy 
(pretože je považovaná za nepriateľa náboženstiev), 5. pyšná sebadôvera a oslava bohatstva 
(extrémne formy egoizmu a ponižovanie iných), 6. odmietanie pravidiel morálnych i práv-
nych, hlásanie „absolútnej slobody“ a tvrdenie, že iba v satanizme je možné naplniť svoje 
materiálne a pudové túžby.  

M.B.B. 

                                                           
1  Napr. talianska satanistická skupina BSL (Bambini di Satana Luciferiani) sa na svojej ofi-

ciálnej webovej stránke charakterizuje takto: „Sme umelci, vodcovia, osoby, ktoré žijú sa-
my pre seba, slobodné osobnosti, ktoré sa spájajú v mene Umenia, Krásy, Radosti... sme 
skupina ľudí, ktorí chcú byť sami sebou, používať vlastnú energiu. Zbožňujúc sa sme sata-
nom, pretože na miesto boha sme postavili seba samých. Poznanie nás privádza byť bohom, 
umením, krásou, radosťou... Vyzdvihli sme sa v Poznaní. Satan je teda Moc, Krása, Ume-
nie, Vôľa, Tvorivosť, Energia. Viac zaváži jedna osoba, ktorá verí v seba samu, ako sto 
hlupákov, ktorí nasledujú božstvo. Zmluva podpísaná vlastnou krvou, v ktorej v sebe po-
známe božstvo, spoznáme satana, to je spôsob, ako sa začleniť do skupiny.“ 

2 Rozlišujme medzi pojmami „humanizmus“ a „humanita“, ale tiež medzi humanizmom kres-
ťanským a humanizmom ateistickým (najrozšírenejšou ideológiou v súčasnosti). Podrob-
nejšie o týchto veciach píšem vo svojich knihách. Informácie o nich nájdete na tejto webo-
vej stránke (na stranách CENNÍK a ANOTÁCIE). 
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Radi by sme Vás upozornili, že teraz máte možnosť si pozrieť 

a gratis („free“) stiahnuť desiatky dokumentov v elektronickej 
podobe – vo formáte PPS („prezentácie“) a v PDF (články, 
fakty, úvahy). Stačí jednoducho kliknúť na názov zvoleného 
dokumentu v zozname, ktorý nájdete po zvolení voľby 
„mimoknižné publikácie “ (v sekcii „Prejs ť na: “) na web-
stránke: 

www.knihy-benjan.sk  

Ide o originálne publikácie s mnohými (často málo známymi) 
faktami o pravde, poznávaní, ale aj o lži, podvádzaní a 
manipulovaní; o vede a viere; s faktami a úvahami o svete, 
o Bohu, ale i o Vás. V mnohých pps dokumentoch 
(„prezentáciách“) tiež nájdete unikátne fotografie a krásne 
melódie. 

Okrem toho na tejto web-stránke nájdete PONUKU KNÍH , 
kde je vyše 20 titulov, ktoré si môžete objednať a ktoré nikde 
okrem u nás (a v internetovom kníhkupectve MARTINUS.sk) 
nedostanete. O knihách si tu môžete prečítať podrobné 
informácie – nielen o ich rozsahu, formáte, cene a špeciálnych 
zľavách, ale aj o ich obsahu (t.j. anotácie); z niektorých z nich 
sú dokonca k dispozícii aj ukážky (úryvky). 

(Pozn.: ak ste túto informáciu dostali e-mailom, nemusíte 
otvárať váš prehliadač, stačí jednoducho kliknúť na tu  uvedenú 
webovú adresu, t.j. na: www.knihy-benjan.sk  ). 

So srdečným pozdravom  

MBKB  

mb@knihy-benjan.sk  


