
P ED EXPERIMENTEM: 
 
"Protože jsem pacifista a neagresivní jedinec, nedokážu si p edstavit, že 
bych mohl strážit a/nebo týrat jiné živé bytosti. Doufám, že budu vybrán 
spíše pro roli v zn   
než dozorce. Jako osoba brojící proti establishmentu, nep et žit  se 
podílející na nonkonformním politickém a společenském jednání mohu tušit, 
že jednou budu muset  
plnit roli v zn m a jsem zv davý na své schopnosti v tomto sm ru." 
 
PO ORIENTůČNÍ SCH ZCE DOZORC : 
 
"Nákup uniformy na konci setkání potvrzuje hravou atmosféru této 
záležitosti. Pochybuji, že mnozí z nás sdílejí očekávání závažnosti, 
které, jak se zdá, mají  
experimentáto i. Cítím určitou úlevu nad tím, že jsem pouze náhradník." 
 
PRVNÍ DEN: 
 
"Moji hlavní obavou na počátku experimentu bylo, abyy m  v zni nevid li 
jako skutečného parchanta, jako typ dozorce, jako všechno to, co nejsem, 
a ne tak, jak si sám  
sebe p edstavuji... Jsem si jistý, že v zni si budou d lat legraci z mého 
vzhledu, a tak je mojí první strategií hlavn  se neusmát, ať íkají nebo 
d lají cokoli,  
protože tak bych p ipustil, že je to všechno jenom hra. Z stávám mimo 
v zení ĚHellman a vysoký blonďatý dozorce, kte í dokončují podávání 
veče e, se zdají být mnohem  
více jistí ve svých rolích než jáě. Odhodlávám se ke vstupu, zkontroluji 
si brýle, zvednu obušek, který poskytuje určitou moc a bezpečí, a vejdu. 
Semknu trvd  ústa  
do polozamračeného výrazu, odhodlaný tvá it se tak bez ohledu na to, co 
se íká. V cele 3 se zastávám, posadím hlas nízko a tvrdo íkám číslu 
54Ř6: "Čemu se usmíváš?"  
0"Ničemu, pane dozorce." "No to vidím" Když odcházím, cítím se hloup ." 
 
DRUHÝ DEN: 
 
"Když odcházím do auta, najednou chci, aby si lidé všimli mé uniformy - 
hej, dozorce, podívejte, co d lám... 5704 žádal o cigaretu a já jsem si 
ho nevšímal, protože  
jsem neku ák a neum l jsem se vcítit do jeho pocit ... Od té doby, co 
jsem pocítil empatii k 1037, jsem se rozhodl, že s ním nebudu mluvit. 
Pozd ji jsem si zvykl mlátit  
do zdí, židlí a m íží [obuškem], abych p edvedl svoji moc...  Po 
p epočítávání a večerce [dozorce Hellmann] a já jsme se hlasit  bavili o 
návratu dom  k našim  
p ítelkyním a o tom, co s nimi budeme d lat Ěabychom dráždili v zn ě." 
 
T ETÍ DEN: 
 
"Po varování v zň , aby si nest žovali, pokud necht jí, aby návšt va byla 
rychle ukončena, jsme konečn  p ivedli první rodiče. Ujistil jsem se, že 
jsem jako jediný  
z dozorc  na dvo e, protože to byla moje první šance pro užití 
manipulativní moci, kterou mám opravdu v oblib  - moci být výraznou 
postavu s tém  úplnou kontrolou  
nad tím, co se íká nebo ne. Rodiče a v zni sed li na židlích, já jsem 
sed l na druhém konci stolu, klátil jsem nohama a odporoval všemu, co se 
mi nelíbilo. To byla  



první část experemintu, která m  opravdu bavila. V zeň Ř1ř je protivný a 
nesnáší, když ho n kdo sleduje... [Hellmann] a já to zároveň obdivujeme i 
nenávidíme.  
Jako dozorce (herec) je fantastický, opravdu projevuje známy sadismu, a 
to m  štve." 
 
ČTVRTÝ DEN: 
 
"Psycholog [pomocník] mi vytíká, že v zn  spoutávám a zavazuji jim oči, 
než opustí kancelá , a já otráven  odpovídám, že je to jednak nezbytné 
pro bezpečnost  
a jednak je to stejn  moje v c... Doma jsem m l čím dál víc problém 
popsat realitu sitauce." 
 
PÁTÝ DEN: 
 
"Potrápil jsem Seržu, který i nadále tvrdošíjn  p ehnan  plní všechny 
rozkazy. Vybral jsem si ho pro zvláštní zp sob týrání, jednak proto, že 
si o to íká, a taky  
proto, že ho prost  nemám rád. Skutečný problém začíná u veče e. Nový 
v zeň [416] odmítá sníst párky. Hodíme ho do díry a na izujeme mu držet v 
každé ruce jeden párek.  
Máme krizi autority, toto vzpurné chování potenciáln  narušuje úplnou 
kontrolu, kterou máme nad ostatními. Rozhodujeme se zneužít solidarity 
vezň  a íct tomu novému,  
že všem ostatním nebudou povoleny návšt vy, pokud nesní veče i. Chodím 
kolem samotky a bouchám pendrekem do dve í. Jsem na toho v zn  naštvaný 
kv li tomu, že zp sobuje  
nep íjemnosti a problémy ostatním. Rozhodl jsem se nakrmit ho násilím, 
ale necht l jíst. Jídlo mu padalo po obličeji. Nev il jsem, že jsem to 
ud lal. Nenávid l jsem  
se za to, že jsem ho nutil jíst, ale ješt  víc jsem nenávid l jeho za to, 
že nejedl." 
 
ŠESTÝ DEN: 
 
"Experiment je u konce. Mám povznášející pocit, ale šokuje m , že n kte í 
dozorci jsou zklamaní: částečn  proto, že p ijdou o peníze, ale také 
proto, že je to bavilo...  
Debata b hem záv rečného očistného sezení byla velmi náročná, všechno 
jako by bylo napjaté a nep íjemné... Nasedám na kolo a jedu dom  v zá i 
slunečních paprsk . Cítím  
se zatracen  dob e, že jsem odtamtud pryč." 
 
O N KOLIK TÝDN  POZD JI: 
 
"Absolutní krutost té události (Hellmannovo rozhodnutí nechat 416 na 
samotce celou nocě m  zasáhla až o n kolik týdn  pozd ji, ale v té chvíli 
musela spolu dalšími  
mnoha v cmi zasáhnout Phila [Zimbarda] natolik tvrd  [že se rozhodl 
ukončit studii]. 
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