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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá pojmem feudalismus a jeho aplikaci na africké prostředí. 

Prozkoumává především typ majetkových práv a způsob držení půdy typických pro 

feudální Evropu a africké společnosti. Na příkladu knihy The Premise of Inequality  

in Ruanda od J. Maqueta ukazuje jak zavádějící může být užití pojmu, který byl 

původně vymyšlen pro středověkou feudální společnost a zasazen na jiný kontinent a 

do jiné doby. Ukazuje určité společné prvky, ale jiné, podstatné zakrývá. 

 

Annotation 

The thesis deals with the notion of feudalism and its application in an african setting. 

In the first place it is interessted in the type of property rights and land tenure which 

were typical for feudal Europe and african societies. With the book  The Premise of 

Inequality  in Ruanda wrote by J. Maqueta shows how misleading can be the usage 

of the notion invented initially for medieval feudal society and then set in other 

continent and in other time. This shows some similarities but hides other important 

differences. 
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Úvod 

 

 Definic feudalismu je nepřeberné množství. Studenti a badatelé mají 

k dispozici jak ty obsáhlé, které zahrnují velké množství charakteristik 

středověké společnosti, tak ty zúžené, které se soustředí na její pečlivě 

vybrané aspekty – politické, vojenské, duševní nebo ty týkající se držení 

majetku. Příležitosti k rozčarování a sporu jsou ohromující, a to 

především proto, že výklad tohoto termínu může u každého autora 

projít značnými změnami. (E.A.R.Brownová 1974: 13) 

 

Na úvod jsem zvolila tuto citaci z práce Elizabeth A. R. Brownové, abych 

ukázala, jak komplexní, mnohovýznamový a široce užívaný je pojem feudalismus. O 

jeho významu nepanuje shoda, jeho definice se u různých autorů liší podle toho, zda 

ho nazírají z ekonomického, politického či společenského hlediska. Přestože jde o 

tak komplikovaný pojem, bývá často nekriticky užíván. Označení feudální, 

feudalismus, lenní poddanost etc. najdeme v mnoha pracích týkajících se také 

neevropských společností. Také sociální antropologové si tyto koncepty osvojili, a 

tak najdeme “feudální společnosti” i v Africe.  Samozřejmě, že tyto pojmy byly 

původně použity k popisu západoevropské společnosti, takže při zkoumání vhodnosti 

jejich použití pro africké společnosti se musíme vztahovat k západoevropské 

společnosti a ne obráceně.  

 

Protože je zřejmé, že všechny tyto společnosti, odděleny časem i 

prostorem, získaly označení ´feudální´ pouze na základě podobností, 

ať už skutečných nebo domnělých, se západním feudalismem, jedná se 

o znaky tohoto základního typu, k nimž se musí všechny ostatní 

vztáhnout, které je důležité definovat jako první. (M.Bloch 1989b: 

441) 

 

Samozřejmě vyvstává otázka, zda není nutné nejprve vyřešit problém, co 

vlastně ten feudalismus je. I já se ve své práci dotknu tohoto problému, ale již v 

úvodu upozorňuji na to, že jeho vyřešení není mým cílem. Nekladu si za cíl vyřešit 
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problém definice pojmu feudalismus nebo africký feudalismus. To je nad možnosti 

této práce a troufnu si říci nad možnosti kohokoli. Ani nechci pouze referovat o tom, 

co bylo dosud o africkém feudalismu napsáno. Na úvod seznámím čtenáře s několika 

definicemi a přístupy, které se vztahují k pojmu feudalismus. Jde mi především o to, 

abych uvedla, v jakém historickém rámci se pohybujeme a jaké specifické instituce 

se s tímto obdobím pojí. V další kapitole se věnuji problému afrického feudalismu. 

Protože je to téma hodně rozsáhlé, které by postačilo na samostatnou práci, uvedu 

pouze několik kritických přístupů k tomuto problému s odkazem na další literaturu, 

kde je možné dočíst se více. Chtěla jsem původně tuto kapitolu rozdělit a samostatně 

pojednat o problému majetkového práva se zaměřením na držení půdy (protože ten 

vidím ve srovnání se středověkou Evropou jako nejproblematičtější), ale ve většině 

textů pojednávacích o africkém feudalismu je jejich argumentace vystavěna zcela 

nebo alespoň částečně na způsobu držení půdy a bylo by nesmyslné tyto informace 

vytrhávat a koncipovat z nich další text. Proto jsem se rozhodla vytvořit jednu 

kapitolu o feudalismu v Africe, ve které věnuji hodně prostoru způsobům držení 

půdy.  

Poslední kapitola pojednává o knize The Premise of Inequality in Ruanda 

(1961) od Jacquese J. Maqueta, v níž autor popisuje místní společnost jako feudální 

na základě srovnání se středověkou feudální společností. Zajímá mě právě tato 

argumentace podobnosti, na čem ji autor staví. Zaměřím se především na místní 

majetková práva a vazby k půdě a jejich podobnost s těmi feudálními. To je základní 

věc, která mě zajímá a o kterou v této práci jde především.  Chtěla bych prokázat 

především dvě základní věci: 

a) Nelze hovořit o feudalismu v Ruandě, protože místní vlastnická 

práva na půdu ani na dobytek se neshodují s vlastnickými právy 

držitelů feudálních pozemků. 

b) Půda stojí v základu feudálních svazků ve středověké Evropě a je 

tedy nezbytné rozlišovat, zda feudální charakter společnosti 

odvozujeme od movitého či nemovitého majetku. 
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1. Feudalismus – o čem je řeč 

 

Pro seznámení se základními definicemi a charakteristikami feudalismu jsem 

zvolila knihy Marca Blocha a F. L. Ganshofa. Jedná se o dvě klasická díla 

pojednávající o středověké společnosti a navíc o dva příklady jak širokého tak 

úzkého vymezení pojmu. Samozřejmě, že nejde o vyčerpávající výčet všech 

možných přístupů, ale jejich pohled na feudalismus postačí, abychom si udělali 

představu, v jakém časovém a prostorovém rámci se pohybujeme a jak se mohou 

jednotlivé přístupy lišit. Navíc s ohledem na to, že většina afrikanistů, o kterých bude 

zmínka v dalších kapitolách, vychází z definice Blochova feudalismu, je 

nevyhnutelně nutné se s ní podrobněji seznámit. Abych tuto kapitolu doplnila o 

určitý kritický pohled na zacházení s tímto pojmem, bude následovat pojednání o 

práci Elizabeth A.R. Brownové. Pro seznámení se základními faktografickými údaji 

jsem však zvolila The Columbia Encyclopedia (Sixth Edition, 2004) a jí bych začala. 

 

1.1. Základní fakta 

Feudální sytém se poprvé objevil ve franckých zemích v devátém a desátém 

století. Je dodnes nevyřešeným sporem, jestli jeho institucionální základy jsou 

římské nebo germánské. Jisté však je, že feudalismus vzešel z rozpadu římského 

impéria, kterému napomohly nájezdy a usídlování Germánů. Na územích, kde dřív 

panovala římská nadvláda, to samozřejmě znamenalo rozpad centrální vlády. 

Feudalismus se z Francie rozšířil do Španělska, Itálie a později Německa a východní 

Evropy. Do Anglie se díky Vilému Dobyvateli dostala po roce 1066 francká forma, i 

když většinu prvků bychom tu našli  už dříve. Rozšířil se také do pohraničních 

slovanských zemí, které trpěly nájezdy svých západních sousedů. Jednotlivé znaky 

feudalismu samozřejmě nesly národnostní specifika. Koncentrace moci v rukou 

několika vlivných lidí představovala od začátku nebezpečí pro existenci tohoto 

zřízení. Povstání velkých vladařů ve Francii, Španělsku a Anglii mělo ničivý dopad 

na tehdejší uspořádání společnosti, které se vyznačovalo organizovaností na lokální 

úrovni a bylo velmi vlivné. K jeho rozpadu přispěla i stavba komunikací, která 

zpřístupnila do té doby izolovaná panství. Napomáhal i vznik měst a měšťanské 

třídy. Celý proces vyvrcholil ve 14. století  a systém se začal postupně hroutit. 
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Feudalismus byl založen na smlouvě mezi dvěma šlechtici a byl propojen 

s panským systémem. Pokud bychom uvedli ideální formu feudální společnosti (což 

je jen fikce), byla by následující: vlastníkem půdy byl král, pod ním ležela celá 

hierarchie šlechticů. Ti nejvýznamnější měli půdu přímo od krále a ti ji postupovali 

dalším šlechticům. Předávání půdy bylo spojeno s obřadem, kdy ten, kdo půdu 

dostával (vazal) přísahal věrnost a služby (jednalo se především o vojenskou službu) 

tomu, kdo mu ji předával (lennímu pánovi). Ten mu na oplátku zajistil ochranu. 

Mluvíme o lénu ve formě půdy, stejně tak však mohly být předávány určité pocty 

nebo práva. I vazal se mohl stát pánem, pokud půdu (zůstaneme-li u tohoto 

nejčastějšího typu léna) poskytl někomu dalšímu. Tak se půda dostala až 

k poslednímu lennímu pánovi, který byl držitelem jednotlivého panství. Jeho 

uspořádání by se dalo nazvat slovy místní a zemědělské. V jeho základě stáli rolníci, 

dělníci, nevolníci, kteří pro pána pracovali na půdě, poskytovali mu služby a 

odváděli dávky výměnou za poskytnutí ochrany. Existovala samozřejmě i panství, 

která nebyla zatěžkána žádnými závazky vůči vrchnosti (alodiální statky). 

  

1.2  Blochovo široké pojetí feudalismu  

Původ přídavného jména feudální je velmi starý. V latinské formě feodalis se 

datuje od středověku. Francouzské podstatné jméno féodalité pochází nejméně ze 

sedmnáctého století. V této době měla tato slova úzce právnický význam. První 

zmínku o feudalismu v širším smyslu objevil Bloch v textu z roku 1727, jehož 

autorem je Boulainvilliers, který použil termíny feudální vláda a feudalismus. Za 

prvního však, kdo dal konceptu skutečně širší význam, považuje Bloch 

Montesquieua, který uvedl, že feudální zákony jsou znakem, který nám umožňuje 

vymezit určité historické období. Z francouzštiny se pak tento koncept rozšířil do 

ostatních evropských jazyků. Bloch vzápětí upozorňuje na to, že bylo toto slovo 

zvoleno dost nešťastně. Oba zmínění autoři totiž chápali jako nejnápadnější 

charakteristiku středověku rozkouskování moci mezi spoustu méně významných 

princů nebo dokonce velitelů vesnic a když mluvili o lénu, měli na mysli místní 

knížectví nebo panství. Ale ne všechna panství byla ve skutečnosti lény, ani ne 

všechna léna tvořila knížectví nebo panství. Také vznáší pochyby, zda tak 

komplikovaný typ společenské organizace může být označován pouze se zaměřením 
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na jeho politický aspekt nebo – pokud chápeme léno v nejužším, právnickém 

významu – vyzdvihováním určité formy věcného majetku na úkor jiného. Slova 

postupem času, pokud jsou užívána, ztrácejí jasné vymezení a jak Bloch dodává dnes 

slova feudalismus a feudální společnost zahrnují celé množství významů, v nichž už 

léno nehraje první roli. V evropské historii byl termín feudalismus interpretován 

tolika rozličnými způsoby, které se zdají být významově až protichůdné. Přesto podle 

něho pouhá existence tohoto slova odkazuje na fakt, že v určitém časovém období, 

ke kterému se váže, lidé vyznávali specifické hodnoty. Bloch sám se ve svých dvou 

knihách snaží analyzovat a vysvětlit společenskou strukturu  a její sjednocující prvky 

takové společnosti.  

Přes vědomí roztříštěnosti významů a velké komplexnosti termínu se snaží 

formulovat jeho základní charakteristiky. I když bychom našli různá místní specifika, 

jedná se o obdoby těchto základních prvků: feudalismus se vyvinul v posledních 

fázích barbarských nájezdů, které násilně rozvrátily staré společnosti; jde ruku v ruce 

s oslabením státu, s oslabením především jeho role ochránce; i když závazky 

vycházející z pokrevního příbuzenství hrály aktivní roli, feudalismus jako takový 

nestojí na příbuznosti; vyznačuje se osobním charakterem vztahů podřízenosti, 

přitom základní lidskou vazbou byl vztah závislosti na blízkém veliteli; podstatnou 

část politické moci vykonávají místní velitelé; feudalismus znamenal pro velké 

množství prostých lidí přísnou hospodářskou podřízenost na několika mocných 

jednotlivcích (jednalo se částečně o duchovní, ale převážně o vojáky), kteří spojovali 

v jedno své právo na příjmy z půdy a právo vykonávat moc nad místním 

obyvatelstvem; jedním z nejzřetelnějších znaků je totožnost třídy místních velitelů 

s třídou profesionálních vojáků (jezdci v těžkém brnění); právo na věcný majetek 

jako odměnu za služby; půda byla ceněna nade vše, protože majiteli umožňovalo 

pořídit si vlastní „muže“, jelikož je měl čím odměnit; ve feudální Evropě nebyla 

žádná země, kde by veškerý prostor byl zfeudalizován, téměř všude přežily velké či 

malé alodiální majetky. 

 

Chtěla bych vyzdvihnout následující shrnutí Blochových charakteristik do šesti 

bodů. Pokud se v dalších kapitolách dočtete, že autor vychází z Blochovy definice 

feudalismu, jedná se právě o tyto znaky: 
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a) podrobené zemědělské obyvatelstvo 

b) místo platu udělování lén, tj. pronajatého majetku za služby 

c) nadřazená třída specializovaných vojáků 

d) vazby podřízenosti a ochrany, které pojí jednoho člověka k druhému, v rámci 

vojenské třídy si osvojila formu nazvanou vazalství 

e) rozdrobení moci – které vede nevyhnutelně ke zmatku 

f) přežití myšlenky státu a rodiny jako formy uspořádání – hlavně v druhé půlce 

feudalismu získával stát znovu na síle 

 

 

1.3 Léno jako základní kámen 

 I když i Ganshof hned v úvodu své práce komentuje nepřeberné množství 

nejrůznějších definic feudalismu, konstatuje, že „pokud se však omezíme na základní 

fakta (…), zjistíme, že historikové používali toto slovo ve dvou více či méně odlišných 

významech“.(Ganshof  1952: xv) 

a) feudalismus jako forma společenského uspořádání, které se vyznačuje 

následujícími znaky: vývojem daná extremní osobní závislost mezi lidmi; vyšší příčky 

na společenském žebříčku zaujímala specializovaná vojenská třída; až 

několikastupňové dělení práv na věcný majetek; práva na půdu daná zmíněným 

dělením a odpovídající přibližně počtům stupňů osobní závislosti; rozptýlení politické 

moci mezi hierarchicky uspořádané osoby, které používaly ve svůj prospěch moc, jež 

je za normálních okolností v rukou státu, a které vlastně často tuto moc získaly po 

jeho rozpadu.  

Tento typ společnosti bychom našli v západní Evropě v desátém, jedenáctém a 

dvanáctém století na území Francie, Německa, království Burgundsko-Arles a v Itálii, 

tzn. ve státech, které vzešly z karolínské říše, a dále v Anglii, v určitých křesťanských 

královstvích Španělska a knížectvích Blízkého Východu, které byly pod vlivem prvně 

zmíněných. 

b) druhý význam vidí feudalismus jako skupinu institucí, které vybudovaly mezi lidmi  

specifické vztahy a závazky. Jednalo se o závazek poslušnosti a služebnosti – 

především vojenské služby -  ze strany jednoho svobodného člověka (vazala) vůči 

druhému svobodnému (pánovi), a závazek ochrany a péče jdoucí opačným směrem. 
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Závazek péče většinou znamenal, že pán svému vazalovi poskytl část věcného 

majetku známého jako léno.  

Tento druhý význam je podle Ganshofa mnohem omezenější než ten první. 

Můžeme ho možná považovat za právnický výklad slova, zatímco ten první má spíše 

společenský a politický význam. (Ganshof 1952: xvi)  

Jako hlavní instituci vidí léno, pokud ne přímo jako základní kámen celého  

systému, tak alespoň jako nejdůležitější prvek v odstupňovaném systému práv na 

půdu. Sám se ve své práci zaměřuje pouze na ten druhý, užší význam slova 

feudalismus a jeho platnost omezuje dále zaměřením se na konkrétní území ležící na 

území Francie a Německa mezi řekami Loira a Rýn, které považuje za srdce 

karolínského státu a původní domov feudalismu. Časově své zkoumání omezuje na 

dobu mezi 10.-12. stoletím s určitým přesahem do třináctého století, protože jak říká 

„ta tvoří klasické období feudalismu, kdy jeho instituce byly plné života a činnosti.“ 

(Ganshof 1952: xvii) Snaží se objasnit co nejzřetelněji základní prvky, aby tak 

studentům pomohl určit feudální rysy u společností, které oni studují.  

 

1.4 Zavádějící a hodnotící pojem 

Jako tyrana, kterého je potřeba sesadit, abys skončil jeho vliv především nad 

studenty zajímající se o středověkou společnost, vidí feudalismus Elizabeth. A. R. 

Brownová. Vyjadřuje lítost nad tím, jak jsou historici neochotní se ve svých pracích 

vyhnout tomuto zavádějícímu a hodnotícímu pojmu.  

Vše začalo v 18. století, kdy medievalisté přijali koncept jednotné feudální 

vlády místo výzkumu jednotlivých společenských a politických vazeb a termín 

feudalismus byl vypuštěn do světa. V půlce 19. století již dominoval pracím o 

středověku a radikálně ovlivnil způsob, jakým byla historie středověku pojmově 

zachycena. To znamenalo, že se badatelé zaměřili na zjednodušený vzor, který byl 

pokládán za standardní normu, podle které se posuzovaly podobnosti a odlišnosti. 

Pozornosti tak unikala data, která do modelu nezapadala. Historik anglického 

středověku F. W. Maitland si je vědom již v roce 1887, že jde o uměle vytvořený 

konstrukt jeho předchůdci v době, kdy vlastní aktéři popisované doby již nežili, a ve 

svých dalších pracích pochybuje o vhodnosti užívání fráze „feudální systém“ pro 

jeho rozsah a vágnost, díky níž může být například Anglie popsána jak nejvíce ale 
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tak i jako nejméně zfeudalizovaná země. Záleží na přístupu. Uvádí, že feudalismus 

ve Francii se naprosto lišil od anglického feudalismu a že feudalismus třináctého 

století je jiný než ten ve století jedenáctém [Constitutional History of England, ed. H. 

A. L. Fischer (Cambridge, 1908)]. Přes tuto polemiku o užitečnosti termínu 

feudalismus, ho sám používá a považuje ho za rovnocenný s termínem feudální 

společnost. Stejný problém mají ve své práci H. Richardson a G.O. Sayles [H.G. 

Richardson and G. 0. Sayles, The Governance of Mediaeval England from the 

Conquest to Magna Carta (Edinburgh, 1963)]. Mluví o nepřesnosti významů termínu, 

ale vzápětí dodávají, že se ho nemohou zříci. Obránce tohoto konceptu rozdělila 

autorka na ty, kdo brání jeho užitečnost a ty, kdo brání jeho nepostradatelnost. Do 

první kategorie řadí F.L.Ganshofa, který jeho užití zdůvodňuje pro potřeby studentů, 

kteří jeho knihu budou číst. Snaží se jim prezentovat základní znaky tak jasně, jak 

jen to jde, aby je studenti u společností, které oni studují, jednoduše rozpoznali. 

Dalším obráncem je uveden Michael Postan, který v předmluvě k vydání Blochovy 

knihy Feudální společnost z roku  1961 tvrdí, že taková zobecnění nám umožňují 

rozlišovat jednu historickou epochu od druhé a vidět odlišnosti a podobnosti v rámci 

času a prostoru. Do druhé kategorie by spadalo jeho tvrzení, že bez těchto obecných 

pojmů by nejen historie ale každý myšlenkový diskurz byl nemožný. Srovnává 

všeobecnost pojmu feudalismus se všeobecností pojmů jako válka a zemědělství. I 

Bloch zastává tento názor, že bez abstrakcí nemohou vědci pracovat. Jak jsme se 

však dozvěděli v předminulé kapitole, Bloch si byl vědom toho, že je termín 

„nešťastně zvolen“ a Postan také dodává, že takové pojmy mohou zjednodušovat 

skutečnost, kterou se snaží představovat. Otto Hintze přidává další důvod 

k nezbytnosti, a to na základě nedostatečnosti lidského myšlení, které není schopno 

pochopit komplexnost skutečného světa. Jednotlivé definice historiků se liší. Už jsme 

mluvili o poměrně široké definici Marca Blocha, která pojímá velké množství 

aspektů středověkého života a poměrně omezeném přístupu Ganshofa. Každý autor 

vidí základní instituci v něčem jiném: Ganshof vyzdvihuje roli léna a opomíjí výkon 

místní soudní i jiné moci. Tu naopak zdůrazňuje Joseph R. Strayer ["Feudalism in 

Western Europe," in Rushton Coulborn, ed., Feudalism in History (Princeton, 1956)], 

který také tvrdí, že ve správné definici musí být vynechány všechny vedlejší aspekty, 

které jsou společné mnoha typům společností. Tento historik je také příkladem toho, 
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jak se u jednotlivých autorů mohou jejich závěry v průběhu času měnit. Ve svých 

pozdějších textech (1965) svou definici rozšířil o další prvky, které zahrnovaly nejen 

politické ale i vojenské aspekty. Na tomto místě E. Brownová shrnuje, co se snažila 

zatím v práci naznačit: nepřeberné množství definic, které jsou buď tak široké, že 

přisuzují feudalismu neuvěřitelné množství charakteristik nebo tak zúžené, že tato 

omezení snižují jejich význam. Správná definice by dle jejího soudu neměla 

obsahovat hodnotící soudy. Ani analýzy založené pouze na shodnosti či odchylnosti 

od normy nenabízejí správný náhled na společnost. Správná komparativní studie by 

měla zahrnovat analýzu všech prvků a ne jen těch, které badatel považuje za 

základní. Proti tvrzení, že v každém myšlenkovém diskurzu je třeba takových 

zobecnění, staví argument, že je nutné rozlišovat mezi popisnými abstraktními 

pojmy, které vznikly vyčleněním společných prvků u různých jevů a jejich 

podobnost je dostatečná natolik, abychom mohli zavést jedno slovo k jejich označení 

(př. válka, zemědělství) a na druhé straně mezi abstraktními analytickými pojmy, 

které zkratkovitě popisují a definují určité znaky, které pozorovatel považuje za 

určující pro různá období, různé typy organizace, hnutí a teorie. Rozdílné názory na  

významy „ismů“ jsou podle autorky nevyhnutelné, protože neoznačují základní 

prvky velmi podobných jevů, ale týkají se vybraných prvků komplexního fenoménu 

a jako takové musí sebou nutně nést hodnotící soudy svých zakladatelů.  

 

„Jakkoli je tedy snadné říci, co znamenají slova ,léno´, ,kapitál´ a 

,obchodník´, úplně něco jiného je hledat shodu o definici slov 

,feudalismus´, ,kapitalismus´ a ,merkantilismus´ právě kvůli jejich 

subjektivní povaze.“ (E.A.R.Brownová 1974: 19)  

 

Zhruba od poloviny dvacátého století se začínají objevovat texty, které už 

pracují s pojmy kriticky. Jako jedny z prvních vlašťovek uvádí E.Brownová práce 

Richarda W. Southerna [The Making of the Middle Agens (New Haven, 1953)] a 

Georgese Dubyho [Société: aux XIe et XIIe siècles, 666 (reprint, 501) ], kteří se 

vyhnuli užívání pojmu feudalismus a zaměřili se na analýzu a popis mnoha různých 

typů vazeb a závislostí mezi lidmi. Byly příkladem mnohým dalším badatelům, kteří 

se pak věnovali skutečnému fungování společností v konkrétních oblastech. Stále ale 
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najdeme mnoho těch, kdo sice tyto koncepty napadají a jsou si vědomi jejich 

problematičnosti, ale přesto je dále užívají tvrdíce, že to jinak nejde. Především 

v populárně naučné literatuře se však situace příliš nezměnila a existuje tu všeobecná 

nechuť vzdát se termínu feudalismus a pojem „feudální“ omezit pouze na jeho úzký 

význam – tj. „vztahující se k lénu“. Autorka apeluje především na učitele, aby svým 

studentům zdůrazňovali, že feudalismus je termín vymyšlený v sedmnáctém století a 

poté užívaný právníky, vědci, učiteli, kteří s ním pojmenovávali jevy spojované více 

či méně se středověkem, ale především jevy, v jejichž definicích jsou obsaženy 

subjektivní předsudky, hodnoty a orientace. I E. Brownová přichází se základními 

charakteristikami (viz str. 26 a 27 v její práci), ale upozorňuje, že musí být nahlíženy 

ve svém vývoji, jak vznikly, integrovaly se a měnily a doplněné  detailními popisy 

konkrétních oblastí s jejich typickým vládním a společenským uspořádáním a 

různými stupni vývoje. Používání „ismů“ vede k tomu, že je považujeme za 

autonomního činitele. Předpokládáme, že středověký člověk věděl, co je feudalismus 

a snažil se ho dosáhnout, že hodnotil společnost a instituce podle toho, jak se 

odlišovaly od jeho normy. Argumenty bránící užitečnost a nepostradatelnost užívání 

termínu feudalismu jsou slabé, založené na vágně formulovaných předpokladech. 

Autorka uzavírá již zmíněným prohlášením feudalismu za tyrana, kterého musíme 

sesadit z jeho trůnu. 

 

 

2. Feudalismus v Africe a způsob držení půdy 

 

 Pro uvedení do problému jsme zvolila práci J. Maqueta, který dává návod 

k tomu, jak by měl začít každý výzkum afrického feudalismu. Je důležité upozornit, 

že se pohybujeme v rámci tradičních společností nacházejících se zeměpisně na jih 

od Sahary. Navazuji prací J. Goodyho, která velmi zajímavě upozorňuje na problémy 

pojící se s užíváním pojmu feudalismus v africkém kontextu a zdůvodňuje je 

významnými technologickými rozdíly mezi Afrikou a euroasijským prostorem, které 

měly velký vliv na politické uspořádání tamějších společností. Další citovanou prací 

je text J.H.M. Beattieho, který na příkladu království Buňoro ukazuje významné 

podobnosti mezi ním a středověkou Evropou. Přesto mu nepřijde vhodné užívat 
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pojem feudalismus pro tuto společnost. Další pochybnosti vznášejí také Max 

Gluckman a Basil Davidson, který pro africký kontext nabízí označení „rodový 

feudalismus“. Následujícím zmíněným státem je Etiopie. Příklad Etiopie jsem zvolila 

proto, že v jejím případě se dá podle mínění mnohých o feudalismu hovořit více než 

v případě jakékoli jiné africké společnosti. Jak však uvidíme, ani tady to není bez 

problému.   

 

2.1 Stanovení pole výzkumu  

Ve své práci A Research Definition of African Feudality (Journal of African 

History, III, 2, 1962) se J. Maquet zamýšlí nad tím, čím začít výzkum feudalismu 

v Africe. Pro vybudování a definování takového konceptu je podle něj zapotřebí 

srovnávacích a historických studií nejrůznějších feudálních zřízení, která se objevila 

v Africe na jih od Sahary. Nejprve si musíme udělat představu o rozsahu tohoto 

fenoménu a o vztazích, které se v jeho rámci dají očekávat. Navrhuje následující 

rozlišení: 

 

Mimo 

politický 

prostor 

 

Společnosti bez vůdců/ vládců 

Bez státního zřízení 

(mezi nimi feudální 

systém) 

 

Despotické 

 

V rámci 

politického 

prostoru 

 

 

Společnosti s vůdci/vládci 

 

Státy Nedespotické (mezi 

nimi feudální systém) 

 

Společnostmi bez vůdců má na mysli ty, ve kterých neexistuje žádná politická 

organizace. Ke shodě o společenských pravidlech dochází na základě veřejného 

mínění, magických či náboženských předpisů. Ve společnostech, které se většinou 

vyznačují malým počtem členů, osobními vztahy, relativní izolací skupiny a 

ostrakizmem, pro kontrolu společenského života postačují zmíněné faktory. O 

politickém prostoru můžeme podle Maqueta hovořit ve chvíli, kdy se objevují vládci, 

tzn. když někteří lidé nebo skupiny začnou prosazovat svá rozhodnutí fyzickým 



 17 

nátlakem. Další faktory jako teritorialita, legitimita, stálost nejsou podle Maqueta pro 

nás v tuto chvíli důležité. Pro rozlišení společností s a bez vlády nyní postačí 

kritérium fyzické síly. Vládní zřízení můžeme prohlásit za stát ve chvíli, kdy tento 

nátlak je trvalý. Zpravidla se jedná o lidi pracující v administrativě a vybírající daně, 

kteří jsou pokud ne přímo vojáci, tak alespoň majitelé zbraní. Tento stav stabilizuje 

rozdíl mezi vládci a poddanými a umožňuje rozdělení lidí do dvou nestejně 

postavených tříd. Despotismus jako neomezenost moci (bráno doslova) bychom 

vlastně nenašly nikde. Maquet tvrdí, že všude mají lidé možnost obrany proti tomuto 

útlaku formou útěku nebo vzpoury. V tomto smyslu není žádná moc bez hranic. Dále 

však upřesňuje, že se nejedná o despotickou vládu ve chvíli, kdy v rámci systému 

fungují určité síly, které „zabraňují vládcům způsobovat svým poddaným příliš velké 

ztráty“ (Maquet 1961: 3) Poddaní jsou chráněni proti jeho libovůli. I když je v Africe 

král díky svému božskému původu často absolutním vládcem nad půdou, dobytkem 

a lidmi, přesto nemá právo dělat rozhodnutí bez dřívějšího souhlasu jiných (př. 

náčelníků, poddaných atd. – viz níže Gluckman). Ve svém diagramu zařadil Maquet 

feudální systémy mezi ty bez státního uspořádání a v rámci státních mezi ty 

nedespotické. Podle něho to reflektuje fakt, že feudální systém je zaměřen především 

na vztah mezi lidmi. Feudální instituce se organizují mezi dvěma mocensky 

nerovnými společenskými rolemi, jedna poskytuje té druhé ochranu a ta jí zpětně 

služby. Upozorňuje, že nemůžeme aplikovat fenomén feudalismu na Afriku, pokud 

je vystavěn na způsobu držení půdy.  

 

2.2 Technologické rozdíly mezi Afrikou a Evropou 

Původní eseje Feudalism in Africa? (The Journal of African History, Vol. 4, 

1963) a Economy and Feudalism in Africa (The Economic History Review, Vol. 22, 

1969) Jack Goody rozšířil o další dvě a spojil je v roce 1971 do knihy Technology, 

Tradition and the State in Africa. Zabývá se otázkou, zda je možné koncept 

feudalismu vztahovat také na neevropské společnosti, přičemž se ve svém zkoumání 

zaměřuje na to, jak spolu souvisí technologie dané společnosti a její politické 

uspořádání. Rozdíly mezi středověkými státy Evropy a těmi tradičními v Africe vidí 

právě v příslušném stupni technologického vývoje. 

Tak obsažné koncepty jako je feudalismus by podle J. Goodyho měly být 
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používány pouze v komparativních studiích. Je si ale vědom problému, který jsem se 

snažila ukázat v první kapitole, jak zanést nějaký pojem do srovnávacího kontextu, 

pakliže nepanuje shoda o jeho významu, nebo spíše existuje-li tolik často 

rozmanitých výkladů tohoto slova. Řešením problému jsou studie, které však 

nepředstavují všeobecné analýzy vystavěné na slovech jako je kmenový systém, 

feudalismus či kapitalismus, ale studie, jež analyzují konkrétní instituce. To přitom 

neznamená pouze její definici, ale i popis všech možností a druhů společenského 

chování, které jsou s ní spojené. Takové propracování je nezbytné, pokud chceme 

porovnávat podobnosti a rozdíly různých společenských systémů, nebo rozlišit a 

vysvětlit fáze společenské změny. Podle Goodyho se nejprve musí vyřešit tento 

problém a dokud nebudou tyto studie zpracovány, tak můžeme o feudalismu v Africe 

pouze polemizovat. 

Jako příklad textů, které mluví jednoznačně o africkém feudalismu a své 

zjištění staví na srovnávání politických systémů afrických a středověkých 

evropských uvádí Nadelovu knihu A Black Byzantium (1942) a Maquetovu práci The 

Premise of Inequality in Ruanda (1961). O druhé z nich bude dále podrobněji 

referováno. Tyto práce staví do kontrastu s pracemi M.G. Smitha (Government in 

Zazzau, London 1960) a L.P. Mairové (Primitive Government, 1962, Clientship in 

East Africa, 1961), u nichž kladně hodnotí, že i když při svém zkoumání nacházejí 

v těchto společnostech prvky shodné s prvky feudální společnosti, neuvádějí ve 

svých analýzách koncept feudalismu. Vyhnuli se tak automatickému předpokladu, že 

jestliže se jedná o feudální společnost, najdeme tu i další feudální instituce. Na 

příkladu knihy A. W. Southalla Alur Society (Cambridge, 1956) zase ukazuje, že je 

nutné brát v úvahu i společnosti, které se vyvíjejí směrem k centralizaci a ne jenom 

ty, které vznikly po rozpadu centralizované vlády (jako tomu bylo v Evropě po 

rozpadu Římské říše). Lenní poddanost jako formu osobní závislosti najdeme v obou 

typech společnosti. S I.I. Pothekinem (On Feudalism of Ashanti, 1960) Goody 

nesouhlasí v tom, že by v případě Ašantů byla půda výhradně v rukou jedné třídy. 

Nechce tím říci, že by Ašantové nebo středověká společnost byli beztřídní, ale 

upozorňuje, že koncept „absolutního vlastnictví“ [uvozovky J.G.] půdy je možný 

snad pouze ve společnosti rozdělené na otroky a svobodné osoby. To, že se půda 

rozdělí mezi dva jednotlivce nebo skupinu také ještě nutně neznamená, že mezi nimi 
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vznikne vztah závislosti. A do třetice uvádí důležitou věc, která v mnohém odlišuje 

Afriku od Evropy a Asie. V době před kolonizací měla půda v Africe malý 

ekonomický význam. Hustota obyvatelstva byla nízká, takže držení půdy mohlo být 

těžko základem pro vznik nějaké vyšší třídy. 

Goody ukázal, že výskyt vazalství nebo léna ještě neznamená, že jde o 

feudální společnost. Netvrdí, že mezi středověkými evropskými a předkoloniálními 

africkými státy neexistují podobnosti. Jeho pochybnosti se týkají užitečnosti analýz, 

které se zakládají na tak širokém konceptu jako je feudalismus, na konceptu, který 

popisuje situaci v obecných kategoriích a neukazuje konkrétní rozdíly a zvláštnosti. 

Jeho teze ve druhé kapitole zní:  

„Zatímco způsob obchodování se od toho euroasijského liší jen málo a stejně 

tak vojenská organizace vykazuje určité podobnosti, přinejmenším ve stepích západní 

Afriky se výrobní vztahy oproti těm euroasijským liší v několika důležitých ohledech“ 

(Goody 1971: 22).  

Goody velmi zdůrazňuje, že rozdíl mezi Afrikou a euroasijským kontinentem 

nespočívá v existenci nebo neexistenci trhů. V Africe se obchodovalo dávno před 

příchodem Portugalců – na východě obchodovali s Asií a arabskými zeměmi a 

v západní Africe bychom našli už dávno transsaharský obchod. Rozdílem mezi 

těmito oblastmi není ani existence peněz. S výjimkou loveckých skupin, které mají 

podle Goodyho v celoafrickém kontextu malý význam, najdeme i v Africe formy 

peněžní ekonomiky: na východním pobřeží existovala kovová platidla, na západě se 

používaly mušličky kauri, které splňovaly potřebné atributy měny, takže v tomto 

ohledu můžeme také mluvit o peněžní ekonomice.  

Goodyho závěr zní: „Domnívám se, že kromě speciální oblasti obchodu 

vínem a vlnou, jsou zřejmě  rozdíly v zahraničním obchodě mezi Afrikou a raně 

středověkou Evropou malé.“ (Goody 1971: 24). 

Dalším bodem, který zdůrazňuje, byl způsob držení půdy a s ním spojené 

vazalství a pozemková léna. V Africe bychom se setkali s extensivním 

zemědělstvím, bylo zde málo lidí a dostatek půdy, která však byla poměrně málo 

úrodná. Zatímco v Eurasii bylo rozšířené používání pluhu, v Africe (s výjimkou 

Etiopie) se nikdy nezačal používat na jih od Sahary. Jeho použití mělo přitom velké 

důsledky: 
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1) zvětšilo obdělávanou plochu, zvýšila se produkce, tím vznikal přebytek, který 

dal prostor specializovaným řemeslům, to přineslo bohatství a změnu 

životního stylu, vývoj městského, nezemědělského způsobu života 

2) přispívá ke vzniku majetku fixovaném na jednom místě, už se nehospodaří 

tak, že se hospodářství neustále přesouvá na další úrodná místa 

3) zvyšuje hodnotu a snižuje dostupnost obdělávatelné půdy 

Také se v Africe nepoužívala práce zvířat, lidé sami okopávali svá políčka. Zvířata se 

nepoužívala, protože podléhala nemocím a také s absencí pluhu a neznalosti použití 

kola je nebylo jak využít. Kolo bylo samozřejmě známé v subsaharské Africe, ale 

jeho použití si místní lidé nikdy neosvojili. Měď a bronz byly také známé, ale do 

příchodu železa bylo použití kovu zanedbatelné. Absence použití kola limitovala 

vedle využití zvířecí síly také využití síly vody a větru. V Eurasii pomáhalo kolo v 

sušších oblastech dostávat vodu ze studní, o tuto možnost kontrolovat zavodňování v 

Africe tím pádem přicházeli.  

Další technologická nevýhoda pro Afričany spočívala ve zbraních. Portugalci 

uspěli ve své expanzi na jejich kontinentě, protože měli na lodích zbraně (nejdříve 

kanóny a pak ruční zbraně). Zatímco Afričané měli jenom meče, kopí a luky. Navíc 

nebyli Afričané schopni tak dobře napodobit výrobu těchto zbraní, protože nebyli na 

potřebné řemeslné úrovní v práci se železem. Ve výsledku byli v obrovské nevýhodě, 

když začal boj o jejich kontinent, museli bojovat proti národu, který jim sám dodával 

zbraně. 

Ze zmíněných faktorů vyvozuje Goody pro Afriku ekonomické a společenské 

důsledky. Ekonomické důsledky jsou následující: v Africe bylo právo na půdu 

mnohem méně individualizované než ve většině Evropy. Bylo to způsobeno jak tím, 

že jí bylo k dispozici hodně (to se změnilo s příchodem pluhu a traktoru), tak tím, že 

jí byl stejně nedostatek, protože byla neúrodná (roli v tom hrála technologická 

omezení; fakt, že tropická půda je často málo úrodná a obnovení její plodnosti bylo 

limitované). Lidé tedy hospodařili tak, že své farmy neustále stěhovali z místa na 

místo ve snaze najít další úrodnou půdu. Žádné pevné vazby na konkrétní pozemek 

se tak nemohly vytvořit. Ve společenské rovině to znamenalo: náčelnictví se 

vztahovalo spíše na osoby než na půdu. Potřeba pracovních sil vedla v Africe k 

otroctví, ale ne k nevolnictví. Otroctví hrálo na většině území Afriky významnou 
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roli. Váleční zajatci museli vykonávat nejrůznější domácí či hospodářské práce. Ale 

tato podřízenost nevzešla z nedostatku volné půdy, ale v důsledku toho, že je někdo 

zakoupil nebo si je podrobil. To dávalo základ otroctví a ne nevolnictví. V rámci 

otroctví je práce kontrolována politickou mocí, v rámci nevolnictví hraje stejnou roli 

také hospodářská kontrola (jako je držení půdy). Statkáře nebo vlastníky půdy 

v evropském smyslu slova tu nenajdeme. V centralizovaných státech však najdeme 

místní náčelníky, kteří byli živeni zbytkem populace. Jejich životní styl se do určité 

míry lišil od stylu ostatních, ale omezená technologie neumožňovala, aby vznikaly 

mezi lidmi velké rozdíly. Významnější rozdíly bychom našli v rozvinutých 

obchodnických státech při pobřeží, ve státech při březích Nigeru a v emirátech 

severní Nigérie. Najdeme zde rozdíly mezi venkovem a velkými městy. Odlišný 

způsob života a projevování dvornosti se většinou omezoval jen na náčelníky a ne na 

celou dynastii, patřilo to k jeho roli ve společnosti a ne k celé společenské vrstvě. 

Největší rozdíly spočívají ve způsobu zacházení se ženami a s otroky a ne se zbožím 

a půdou. Výjimky samozřejmě existují, našli bychom případy, kdy vlastnictví 

pozemku zakládalo nárok na jmenování do úřadu. Docházelo k tomu však velmi 

zřídka a za speciálních podmínek (vysoce centralizovaná království – Buganda, 

Barotseland nebo Dahomové), ale nikdy se nevytvořil vztah vlastník-nájemník (nebo 

nevolník) typický pro Evropu. 

Podobnosti najdeme v oblasti vojenské. S počátkem feudalismu je spojován 

přechod od pěšího pluku k jezdectvu. Při nejmenším ve stepních oblastech západní 

Afriky se války vedly především na koních. Kůň v Africe zdomácněl, ale v důsledku 

ekonomických omezení se tu nevytvořilo jezdectvo v těžkém brnění, jak ho známe z 

Evropy. Přesto jsou tu nepopiratelné podobnosti: jezdectvo tvoří vyšší, vládnoucí 

vrstvu, jezdec potřebuje určitou dovednost a k tomu dlouhý trénink, což zakládá 

určitý pocit třídní sounáležitosti, myšlenku šlechty a rytířské etikety, byli placeni z 

kořisti a mohli si vydobýt i politický vzestup. Na většině území Afriky však nebylo 

možné koně chovat, protože byli velmi citliví na mouchy tse-tse. Bylo to nemožné v 

lesních oblastech a nikdy nezdomácněli na jih od súdánských mokřin. Nepochybná 

podobnost se však ukázala mezi společnostmi východního Súdánu a středověkou 

Evropou v jednom aspektu: nevyužívali koně v zemědělství, ale zásadně pro 
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vojenské účely a osobní transport, bylo to ve všech ohledech vznešené zvíře, které 

používala jenom šlechta.  

V další kapitole se Goody omezuje pouze na západní Afriku a zabývá se 

rozdíly v politickém uspořádání tamějších společností. Chce ukázat, že jejich původ 

je především v jejich technologickém zázemí s důrazem na dostupnost zbraní. 

Najdeme tu nejrůznější politická uskupení, i když je systém produkce téměř na celém 

území stejný (všude podobná technologie a způsob výroby). Stupeň centralizace státu 

dává do souvislosti s tím, do jaké míry se podílejí na vývozním obchodě. Pro 

dlouhodobý obchod byl potřeba dlouhodobý mír. Z obchodu také tyto státy získávaly 

významnou část svých příjmů (ne tolik ze zemědělství), částečně i válečnými 

taženími (otroci byli užíváni na domácí či zemědělské práce, nebo jako směnný artikl 

s evropskými obchodníky za zbraně a střelný prach). Goody tedy tvrdí, že 

různorodost politických systémů nesouvisí s vlastnictvím prostředků, s nimiž se 

vyrábí (means of production), ale prostředků, s nimiž se ničí (means of destruction). 

Ten, kdo měl kvalitnější vojenskou technologii, se mohl stát vládcem. Díky ní mohl 

získávat otroky, kořist, vymáhat daně a dávky z obchodu.  

V západní Africe v této době najdeme čtyři základní zbraně: a) luk a šíp, b) 

oštěp a meč, c) kůň , d) střelná zbraň. Prvně zmíněné používají především acefalní 

společnosti. Goody je nazývá demokratickými zbraněmi, protože každý zná postup 

jejich výroby a má k dispozici potřebný materiál. Luk a šíp za použití kamene 

neumožňuje vznik žádné formy centralizace. Když do hry vstoupí kov, situace se 

mění: distribuce surovin zahrnuje systém směny, kterou může někdo získat pod svou 

kontrolu, proces výroby je poměrně komplikovaný a vede k ustavení skupin 

specializovaných řemeslníků. Z kovu se vyrábějí zbraně a je potřeba, aby někdo 

kontroloval jejich výrobu a obchod s nimi. Proti těmto argumentům stojí fakt, že byl 

v Africe poměrně rozšířené kvalitativně podřadnější druh železa laterit. Železo se 

začalo šířit ze severní Afriky a již někdy kolem r. 500 př.n.l. se zvýšila jeho produkce 

a to nepochybně vedlo ke kvantitativnímu rozrůstání státních systémů.  

Hodně autorů zmiňuje rozdíly mezi lesními a stepními státy západní Afriky. 

Většina těchto rozdílů souvisí s vojenskou organizací. Částečně na tom má podíl i 

obchod: obchod vedený po moři s cizinci se dal poměrně snadno kontrolovat státem, 

na rozdíl od svobodného podnikání rozvinutého na severu a vedeného přes pouště a 
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stepi. Důležitým byl obchod se zbraněmi. Na rozdíl od koní se dali jednoduše 

soustřeďovat ve skladištích v hlavním městě a vydávat pouze v případě státní 

potřeby. Centrální vláda mohla udržet kontrolu nad jejich distribucí také díky 

poměrně složitému procesu výroby – jen pár, pokud vůbec nějaké, zbraní bylo 

vyrobeno přímo v Africe. To, že byly dodávány zvenčí, umožňovalo jednodušší 

dohled nad jejich množstvím a výskytem. Zbraně se směňovaly za zlato a otroky. Od 

sedmnáctého století pobřežní státy západní Afriky byly hodně závislé na importu 

evropských zbraní a střelného prachu. Jako téměř všude na světě byly i v západní 

Africe střelné zbraně vyráběny jenom v usedlých společenstvích, přeměna ve 

vojenské organizace šla ruku v ruce se změnou v centralizovanější státy. Goody 

rozlišil dva základní typy politického zřízení v předkoloniální Africe: společnosti bez 

politického vedení a centralizované společnosti. Je to samozřejmě zjednodušení. Liší 

se podle vojenské techniky, kterou mají k dispozici. Prvně zmíněné společnosti mají 

především luky a šípy, státy jsou zase založeny na použití střelných zbraní a koní. I 

když se nějaké střelné zbraně našly i ve stepních oblastech, dominoval tu především 

kůň, zbraně patřily spíš na pobřeží. Ašantové a Dahomejci například nedopustili, aby 

zbraně pronikaly do vnitrozemí, protože právě držení těchto zbraní jim umožňovalo 

nadvládu nad ostatními a zisk otroků, které potřebovali na výměnu za další zbraně. 

Rozdíl mezi lesními státy se zbraněmi (kde se mohl kůň jen těžko uplatnit kvůli 

stromům a mouchám tse-tse) a stepními státy s koňmi souvisí s významným 

rozdílem ve společenských systémech. Ve stepích tvořil vládnoucí stav velké 

dynastie, mezi nimiž kolovaly nejvýznamnější posty a úřady. Moc tak byla více 

rozptýlená na rozdíl od lesních států, kde vládnoucí vrstvu tvořila menší skupina lidí, 

protože se zbraněmi v rukou je možné udržet klid i s menším počtem lidí. Ani hlavní 

úřady nekolovaly mezi tolika lidmi, často najdeme princip primogenitury. Zbraně 

pocházeli z obchodu vedeného po moři, takže ho bylo možné lépe státně kontrolovat. 

Z toho také stát odvozoval svoji centralizaci. Naopak ve stepích se obchodovalo více 

méně svobodně na nejrůznějších obchodních místech. Společenské uspořádání všech 

tří zmíněných společností se tedy neodvíjí od způsobů jejich produkce, ale od 

vojenských technik, tzn. v prostředcích, jimiž se ničí. 

Základní technologické rozdíly mezi Afrikou a Eurasií měly politické a 

ekonomické důsledky. Analýzy politických systémů musí být dány do souvislostí s 
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ekonomickými možnostmi dané společnosti a ty zase s technologií. V důsledku 

těchto rozdílů je nevhodné používat mnoho termínů vycházejících z analýz 

předindustriální Evropy pro popis tradičních afrických států. Afrika nepoužívala 

kolo, pluh a ostatní doprovodné věci, takže se nemohla rovnat ve vývoji produktivity 

a dovedností zemědělským společnostem raně středověké Evropy. “Takzvaný africký 

feudální systém postrádal feudální technologii a tento nedostatek má rozhodující 

význam i pro současný vývoj.”(Goody 1971: 76). 

 

Jak uvádí Betty Potashová v recenzi na tuto knihu, musíme brát s rezervou 

Goodyho určitý “panafrický přístup” (Potashová 1972: 1399), který z knihy dýchá. 

Hlavní chybou africké literatury je nedostatek přesných informací o způsobu 

zemědělské výroby, dostupnosti půdy, zalidnění a kapacity půdy. Materiály o držení 

půdy nejsou o moc lepší, protože se zaměřují spíš na formální pravidla než na jejich 

konkrétní vykonávání. I když se Goodyho tvrzení, že dohled nad půdou měl pro 

africké státy malý význam, zdá platný, chybí přesnější data, jež by ho podporovala. 

Ještě větší námitky pak vznáší proti jeho tvrzení o vnějším obchodu. Souhlasí s ním, 

že zde existoval vnější obchod, ale navíc dodává, že z ekonomického hlediska měl 

pro různé společnosti odlišný význam. Vztah mezi politickými systémy a vojenskou 

technologií se dá aplikovat na západní Afriku, význam vojenské technologie pro 

distribuci moci v dalších částech Afriky už není tak jasný. “Vojenská technologie je 

pouze jedním z několika faktorů určujících rozdíly v rozložení moci.” (Potashová 

1972: 1400) Edward I. Steinhart kritizuje Goodyho omezení se pouze na západní 

Afriku. Goody se podle něho dopustil vážného omezení ve výčtu způsobu výroby a 

výrobních vztahů, které převažují v jiných částech Afriky. Jeho termín means of 

destruction, na němž zakládá formování států a různorodost postavení, není platný 

pro celou Afriku. Hlavní zdroj vzniku států a třídní odlišnosti je třeba hledat i jinde. 

Goody se zaměřil na zemědělství, na jistě základní hospodářskou aktivitu, ale ne 

nejdůležitější. Prakticky ignoruje faktory jako jsou obchod, průmyslová odvětví, 

řemesla a jejich specializované způsoby práce. Další recenzent ve své práci uvádí: 

„Téměř každé zobecnění na těchto stránkách by mohlo být podrobeno  rozsáhlé 

debatě.“ (R.O. 1971: 493) Pozastavuje se nad tvrzením Goodyho, že jmenovaných 

držitelů úřadů bylo poskrovnu. Podle něho tito z vůle krále živení úředníci z výnosů 



 25 

práce a produkce určitého území nebyli tak výjimečným jevem. Na území jazyka 

Bantu se neomezuje pouze na Bugandu nebo Barotseland, ale existují zmínky o jeho 

existenci v šestnáctém století v království Kongo a Mwenemutapa a zdá se, že se 

vyskytoval na většině území Mezijezeří, na západ od jezera Tanganika a na východ a 

jih od Konžského lesa. Je pravda, že se jedná o část Afriky, kde byla populace 

zřejmě nejhustší a způsob hospodaření nejstabilnější. Autor však pochybuje, zda se 

dá existence tohoto úřadu zdůvodňovat na základě hospodářské nutnosti ve všech 

oblastech, kde se objevil. 

Kritiky Goodyho textu jsou různorodé a nezbývá než souhlasit s určitými 

zobecněními a zjednodušeními, která se v něm vyskytují. Nehledě na ně však text 

odkrývá zajímavé souvislosti mezi hospodářskými a politickými aspekty a ukazuje 

úskalí, která se mohou skrývat v nekritickém užívání pojmů jako je feudalismus.  

 

2.3 Případ Buňoro 

Úvahy J.H.M. Beattieho jsou v mnohém shodné s úvahami J. Goodyho, ale 

snaží se je doložit na příkladu království Buňoro, tedy na konkrétním případě, což je 

věc, která nám u Goodyho chyběla. J.H.M. Beattie provedl terénní výzkum v letech 

1951-53 a znovu v roce 1955 v království Buňoro v západní Ugandě. Jedná se o 

společnost s centralizovanou vládou, která si udržela mnoho charakteristik 

segmentárního uspořádání – klany a rodové systémy. Muselo zde dojít k vzájemné 

adaptaci mezi těmito dvěma složkami, mezi státem a místními společenstvími. Také 

v jejich případě by se dalo mluvit o feudální společnosti a Beattie právě tuto otázku 

diskutuje.  

Stejně jako Goody se domnívá, že tak vágní a mnohovýznamový pojem jako 

je feudalismus, je pro analýzu neužitečný. Lepší se mu zdá pohled na feudalismus 

jako na určitou formu držení půdy, jako na vztah mezi vazalem a jeho nadřízeným 

odvíjející se od držení půdy a s ním spojené služby a pocty. Uvědomuje si, že je to 

pouze jeden aspekt feudalismu, ale jde právě o ten, který vyzdvihuje oboustranně 

smluvní a osobní charakter feudalismu. Na základě Blochovy definice feudalismu 

porovnává jeho základní vlastnosti s africkými státy a shledává, že podmínku určité 

roztříštěnosti moci (předelegování moci na podřízené složky) splňuje celá řada 

afrických  království včetně Buňora. Naopak málo kde (a to včetně afrických 



 26 

politických zřízení, která byla popsána jako feudální) bychom našli specializovanou 

vojenskou třídu. Také s odkazem na Goodyho upozorňuje i on, že v Africe se jedná 

často o společnosti, které jsou na cestě k centralizaci, a ne jako ve středověké 

Evropě, kde na počátku feudalismu většinou stojí oslabení nebo dokonce rozpad 

státu a rozdělení moci mezi jednotlivce, kterou před tím měl v rukou právě stát. 

Politický sytém Buňora, někdy nazvaný feudální, byl způsob, jak dosáhnout a udržet 

systém centralizované administrativy, v žádném případě to nebyl „symptom rozpadu 

takového systému.“ (Beattie 1964: 27) Dále upozorňuje na podstatný rozdíl, kdy 

v Evropě byly vytvořeny feudální vazby mezi tím, kdo pracoval na půdě a tím, kdo 

mu tuto půdu poskytl a u něhož hledal ochranu. Nebyla zde přímá vazba mezi prvně 

jmenovaným a králem. U Ňorů byla poslušnost a závislost přímo na králi univerzální 

hodnota pro všechny. Vlastně všechna politická práva měl v rukou král, i když nebyl 

v žádném případě „absolutní“ vládce. V rámci království fungovaly „odstředivé“ i 

„dostředivé“ síly. Odstředivé síly představuje skupina místních náčelníků, kteří měli 

poměrně velkou autonomii, zvláště pokud sídlili daleko od hlavního města. Někdy 

docházelo k povstáním a založení samostatných správních jednotek. Mezi odstředivé 

síly se počítají také místní klany a rody. Fungovaly tu však i dostředivé síly, které 

Beattie formuluje v podobě deseti institucí. Pět z nich pracuje na překlenování 

propasti mezi králem a jeho lidmi a dalších pět ustavuje vztah podřízenosti a 

vzájemných závazků mezi králem a jeho náčelníky. Jsou jimi: 

1) královský post se dědí v mužské linii, jenom syn krále (kromě toho 

nejstaršího) může nastoupit a protože měl král mnoho synů, po jeho smrti 

většinou nastalo období bezvládí a anarchie; to bylo nebezpečné a nejisté 

období pro všechny a lidé chápali, že udržení královské moci je 

podmínkou jejich bezpečí a prosperity 

2) nejstarší syn automaticky přebírá úřad Okwiri, velitel klanu Bito – 

početný a mocný klan, jehož je král členem; klan pracuje na tom, aby 

krále uvolnil z jeho příbuzenských vazeb pro roli vládce nad všemi Ňory 

3) hodnota královské moci je vyzdvihována v tradicích, mýtech, rituálech a 

obřadech 
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4) každý Ňoro mohl přijít za králem, ale musel králi obyčejně přinést nějaký 

dar, král na oplátku pořádal slavnosti, při kterých obdarovával lidi, jimž 

byl zavázán 

5) na královském dvoře fungovalo mnoho sloužících a úředníků 

pocházejících z nejrůznějších klanů 

6) náčelnictví není dědičný post, ale je jmenovaný králem většinou jako 

odměna za prokázané služby – způsob, jak se královská moc do sebe 

snaží absorbovat klanový systém 

7) předávání moci je také obřadní záležitost, král má speciální moc – 

mahano – a když předává moc, předává část mahano 

8) vyvoleným náčelníkům nebo i jiným král předával speciální „koruny“, to 

byl největší dar, který mohl dát, s ní byly spojené územní zisky 

9) náčelníci museli mít jeden dům u nebo blízko dvora a pravidelně 

navštěvovat krále 

10) král podnikal cesty po své zemi, kontroloval náčelníky a zjišťoval veřejné 

mínění 

Na základě těchto charakteristik se Beattie zamýšlí nad tím, jestli je Buňoro feudální 

království. Pokud definujeme feudalismus jako politický systém založený na 

osobním vztahu mezi dvěma osobami, které nemají stejnou moc, přičemž jedna 

nabízí ochranu a druhá službu a věrnost, pak musíme říci, že Buňoro je feudální. 

V Africe se ale většinou jedná o malé, předindustriální státy, které vyžadují vztahy 

založené na nestejné autoritě, mají-li udržet svou existenci. Postrádají telefony, 

pošty, i třeba psané záznamy, takže jejich vztahy musí být nutně osobní. Pokud 

chápeme feudalismus ve smyslu způsobu držení půdy a s ním spojené služby a sliby 

věrnosti, můžeme i v tomto případě hovořit u Buňorů o feudalismu. Beattie však 

upřednostňuje pouze tvrzení, že toto uspořádání v mnohém připomíná (a v něčem se 

liší, i když třeba ne výrazně) to středověké. Termíny jako feudalismus by se měly 

používat pro popis komplexních evropských politických struktur, jednoduše pro ty, 

pro které byly poprvé použity. Politické instituce tradičního Buňora a dalších 

afrických království by měly být popisovány (pokud je to možné) v jejich vlastních 

termínech. Tím nechce popřít užitečnost srovnávacích studií s evropským 

feudalismem, pouze chce ukázat, že pokud koncept aplikujeme na Buňoro (i za 
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předpokladu, že si upravíme definici feudalismu) nevyhnutelně směřujeme k tomu, 

že při vyzdvihování podobností opomeneme nebo přinejmenším podceníme některé 

rozdíly.  

 

2.4 Právo na půdu jako rys občanství 

Také Max Gluckman varuje před tímto problémem v knize Politics, Law and 

Ritual in Tribal Society (1965). Na příkladu kmene Loziů, přebývajícího 

v povodňových oblastech  horního toku řeky Zambezi, ukazuje, jak fungují zákony o 

držení půdy v Africe, o nichž tvrdí že „se zřejmě staly všeobecným 

modelem“(Gluckman 1965: 56). Loziové se domnívají, že všechna půda a její 

plodiny patří celému národu prostřednictvím krále. To, že je někdo Lozi, poddaný 

krále, znamená, že má právo na veřejné půdě stavět, pást, rybařit a obdělávat ji. Cítí 

se být dlužníky krále za půdu, na které žijí a jejíž  plodiny využívají. Tím 

zdůvodňují, proč králi vždy odváděli dávky. Král si tedy nárokuje veškerá práva na 

půdu, dobytek a divoké plodiny. Opravňuje ho to, aby po každém, kdo se zde chce 

usadit, požadoval oddanost,  

„(…)má pravomoc rozdělit lidem jakoukoli půdu, která ještě nebyla jím ani 

žádným jeho předchůdcem přidělena; má právo požádat poddané, aby mu dali půdu, 

kterou užívají, nemůže ji však vyvlastnit; má právo si nárokovat jakoukoli půdu (nebo 

jiné zboží), které se někdo zřekl, nebo jejíž rodinné dědice nelze vystopovat; má 

pravomoc kontrolovat, kde si lidé smí postavit svá obydlí; má právo skrze příslušná 

shromáždění vydávat zákony o držení a užívání půdy; a může vyvlastnit půdu pro 

veřejné účely, pod podmínkou, že dá majitelům jinou půdu.“ (Gluckman 1965: 57) 

Má nejen práva, ale také povinnosti. Je povinen dát každému poddanému 

půdu, na které může žít a hospodařit, musí každému poddanému dovolit rybařit ve 

veřejných vodách, lovit zvěř a ptáky, česat divoké ovoce a užívat hlínu, železnou 

rudu, trávu, rákosí a stromy pro výrobu nádobí, nástrojů, zbraní, nářadí atd. Pokud 

král jednou poskytl poddanému půdu k obdělávání nebo rybaření, má na ně poddaný 

práva, která jsou chráněna před všemi příchozími, včetně samotného krále. Pokud by 

ji král chtěl pro sebe nebo někoho jiného, musel by o ni požádat. Je to dáno i tím, že 

většina půdy nebyla rozdělena za současného krále, rozdělování půdy jde často do 

minulosti až k legendárním časům a současný král by neměl zasahovat do tohoto 
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dřívějšího uspořádání. Půda je rozdělena mezi vesnice a je převedena na titul velitele 

vesnice (tedy ne na konkrétní osobu). Velitel má právo půdu spravovat, ale ne celou 

ji obdělávat. Musí ji převést dál na hlavy domácností, které ji zpravidla ještě 

rozdělují mezi své rodinné příslušníky. 

 

Tento příklad držení půdy ve velkém africkém království za prvé 

zdůrazňuje, že v takovýchto královstvích se nejedná o státy 

„feudálního typu“, jak se často špatně uvádí. Mimo společného 

trvání na osobní oddanosti mezi pány a poddanými, což je jedna 

z hlavních charakteristik jak kmenového tak feudálního systému, jsou 

práva k půdě v těchto dvou typech státu naprosto odlišná. Právo 

všech poddaných mít nárok na postačující půdu jako na základní 

atribut občanství, určoval politické systémy starých Germánů a Keltů 

a ne feudální systém držení půdy. Za feudalismu vazal vstoupil do 

zvláštního kontraktu se svým nejbližším pánem, kterému poskytoval 

služby vymezeného druhu na oplátku za dohled nad půdou a těmi, 

kdo k ní připadali. Nikdo by v té době nemohl jít za králem a podle 

práva vyžadovat půdu, jako to mohou udělat muži v Africe. 

V afrických systémech ani nebyly prostředky na stavbu hradů, ve 

kterých by mohli páni vést odlišný životní styl než jejich poddaní. 

Všichni muži nosili stejné jednoduché zbraně, od krále po 

nejprostšího vojáka (kopí, palice, luk a šípy, štít). Neexistovala zde 

třída rytířů utvořená výše postavenými obrněnými rytíři na koních. 

(Gluckman 1965: 59). 

 

2. 5 Rodový feudalismus 

Basil Davidson v knize Černá paní uvádí, že by bylo chybné ztotožňovat 

feudalismus vládnoucí v Evropě a době prvních průzkumných cest do Afriky 

s feudalismem africkým. Přesto připouští, že zde existují nápadné obdoby a nebrání 

se užívání termínů feudalismus, léno, manská přísaha věrnosti atd. Soustřeďují se 

především kolem typu otroctví (o němž pojednává celá kniha). Dle jeho názoru lze 

vysvětlit moc řady afrických států v patnáctém a šestnáctém století jedině pevnou 



 30 

feudální soustavou. V Evropě se vývoj odehrával tímto směrem: z otroka se postupně 

stával nevolník, až se v období feudalismu tento vývoj uspíšil natolik, že „bývalý 

otrok“ a „bývalý svobodník“ splynuli v „novém vazalovi“. V Africe docházelo 

k tomu, že mocné říše si podrobily staré rovnostářské zřízení rodové společnosti a 

porobený lid upadl masově do jejich poroby. Nebylo to otroctví v evropském smyslu 

– otrok jako věc, jako člověk zbavený práva a majetku – ale nevolnictví, vazalství, 

„domácí otroctví“. Podle Davidsona se toto nevolnictví v podstatě nelišilo od 

evropského. Další zajímavou shodu najdeme v pozemkovém právu: vlastnické tituly 

a právní nároky mocných lenních pánů, poddanské závazky prostého lidu, věcné 

služby a obchodní poplatky, manská přísaha věrnosti a oddanosti, válečné zvyky a 

obyčeje (jako příklad uvádí Rattrayovu práci o Ašantech). Na počátku vzájemných 

kontaktů mezi Afrikou a Evropou tu najdeme podobné feudální systémy. Obě strany 

uznávaly nevolnictví a feudální vazby a na začátku novověku také stejně přijímaly 

obchod s otroky. Tyto obdoby podle Davidsona však zakrývají rozdíly mnohem 

důležitější a rozhodující, které se odrážejí v odlišném společenském obsahu obou 

feudálních soustav vyvěrající z odlišností vnějšího prostředí a odlišných historických 

podmínek. V době prvního setkání měly obě země nepochybně zřízení feudálního 

charakteru, ale každé stálo na zcela odlišném stupni společenského rozvoje. 

V Evropě byl historický vývoj následující: otrokářský systém antického světa byl 

rozvrácen nomády ze severu. Jejich vpád setřel rozdíly mezi lidem svobodným a 

otroky. Po nástupu feudalismu se z bývalých otroků stali robotníci a během vývoje se 

setřel rozdíl mezi otrokem a svobodným. Rozdíly v Africe zdůvodňuje Davidson 

následovně: 

a) v černošské Africe nebyl přímý a trvalý vliv vyspělých civilizací 

Středomoří a Blízkého východu 

b) u některých společností se až donedávna zachovalo dávné rodové zřízení 

c) africký feudalismus nenavazoval na éru otrockého systému jako starověká 

Evropa a nedošlo tu ani k dalekosáhlému odcizení „kmenového povědomí“ 

– z tohoto důvodu autor navrhuje, aby se v Africe mluvilo o „rodovém 

feudalismu“ (=systém ústřední vlády, která téměř vždy nesla rovnostářské 

rysy rodového zřízení), tento feudalismus nevznikl ve společnosti, která se 

opírala o práci otroků 
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d) vládci středověké Afriky nezavedli tyranii či samovládu, protože jim 

k tomu chybělo potřebné vybavení (neměli nad poddanými takovou 

převahu ve zbraních, chybí tu typ evropského rytíře na koni) 

e) rozsáhlé stěhování afrických populací ze sevru na jih - v době kdy 

v Evropě vzniká Římská republika – nové podmaňování a splývání 

s porobeným lidem, což přispívalo k uchování tohoto „rodově-feudálně“ 

organizovaného zřízení a umožňovalo tlumit společenské tlaky, protože 

posilovalo snášenlivost a schopnost přizpůsobení 

Davidson uzavírá tvrzením, že v době navázání styků s Evropou došlo k mnohým 

mocenským přesunům, ale struktura afrických společností se nijak radikálně 

nezměnila. Co se však změnilo velmi výrazně, byla mocenská rovnováha mezi 

oběma kontinenty. 

 

2.6. Případ Etiopie 

I J.Goody ve své práci upozorňoval na to, že Etiopie se vymyká jeho 

závěrům. Zdůvodňoval to především zavedením pluhu v této zemi, které má 

dalekosáhlé důsledky na organizaci společnosti. Zatím jsme zmiňovali samé kritiky, 

proč nepoužívat slovo feudalismus v africkém kontextu. Chtěla bych tedy alespoň 

okrajově prozkoumat případ Etiopie a podívat se na to, jestli není v tomto smyslu 

výjimkou, tzn. jestli u ní můžeme oprávněně hovořit o feudalismu. 

 John M. Cohen si stěžuje, že většina afrikanistů zabývající se zemědělským 

systémem, vychází z předpokladu, že v Africe neexistuje skutečná rolnická 

společnost a hrubě tak opomíjí případ Etiopie. Jen pár z nich si uvědomuje, že 

Etiopie je národ s více než dvaceti miliony obyvatel, který žije v historickém 

feudálním rámci a splňuje  požadavky klasického konceptu „rolnictva“. Země má 

jeden z nejkomplikovanějších systémů držení půdy, který se dá velmi hrubě rozdělit 

na čtyři formy: (i) společné/obecní, (ii) soukromé, (iii) církevní, (iv) vládní. Všechny 

tyto způsoby mají bohaté historické základy, které se dají zevšeobecnit jako feudální. 

Velké množství zemědělské populace jsou nájemci, kteří platí od jedné třetiny po 

jednu polovinu své úrody majiteli půdy. Cohen dále tvrdí, že dokud nebudou 

provedeny pozemkové a zemědělské reformy, bude nadále vykořisťování nájemníků 

půdy jeden z hlavních charakteristik etiopského pozemkového systému. Jeho dvě 
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práce, ze kterých tu čerpám, nám především mohou posloužit jako zdroj dostupné 

literatury na toto téma. Každému, koho téma Etiopie zajímá, doporučuji, aby se 

nechal bibliograficky inspirovat právě Cohenovými esejemi.  

Za jedno s Cohenem rozhodně není Gene Ellisová, která ve svém textu The 

Feudal Paradigm as a Hindrance to Understanding Ethiopia ukazuje, že se tento 

koncept dá aplikovat na Etiopii jenom s velkou dávkou zevšeobecnění. Paradigma 

(drží se tohoto označení) není jen popisný materiál, jak rozpoznat základní znaky 

feudalismu, ale musí také uvádět, jak do sebe základní prvky zapadají, co je 

zapříčiňuje a co se dá očekávat do budoucnosti. Omezená paradigmata nám 

umožňují pojmenovávat, ale ne analyzovat. Při studiu Etiopie se musí rozlišovat 

mezi jejími dvěma částmi: mezi oblastmi, které jsou dlouhodobě členy říše (obecně 

řečeno severní provincie) a provinciemi, které byly násilně připojeny k říši 

v posledních desetiletích devatenáctého století. Rozdíly mezi těmito dvěma oblastmi 

jsou opravdu velké, přesto byly obě dvě popsané jako feudální. Na severu probíhal 

neustálý boj mezi císařem a šlechtou. Císař chtěl spravovat materiální zdroje, aby si 

udržel centrální byrokratickou správu a armádu. Provinční šlechta chtěla získat 

kontrolu nad půdou a jejími výnosy a zakládat si vlastní říše. Protože armáda byla 

živena z výnosů zemědělců, kteří nebyli schopni často zajistit takový přebytek, aby 

je uživili, vojáci byli náchylní k odporu. Těmto odstředivým silám stál v cestě král, 

který  s celým dvorem cestoval po své říši a kontroloval své podřízené a vybíral 

daně. Navíc byl král vlastníkem veškeré půdy. Mohl ji dávat a brát zpět, kdykoli se 

mu zachtělo. V Etiopii neexistuje nástupnictví odpovídající evropské primogenituře. 

Rody mohou oprávněně požadovat nástupnictví svého příslušníka přes jakoukoli 

matku, rozvody a nové sňatky jsou časté a nemanželské děti mají stejná práva. Léna 

udělována šlechticům málokdy přecházela z otce na syna. Byla podrobena zájmu a 

tlakům mnoha příbuzenských skupin. Jednotlivec byl členem různých zájmových 

skupin a mohl tak vznášet hned několik nároků. Tato fakta (kontrola císaře nad lény, 

neexistence dědičné aristokracie, pravomoc krále dávat a rušit udělení úřadů, místní 

velitelé často nebyli potomky těch předchozích) vedlo mnoho lidí k tomu, aby 

odmítli aplikovat feudální paradigma na Etiopii. Najdeme tu však i podobnosti: 

všechna půda byla rozdělena na léna (na tzv. gulty), na kterých pracovali rolníci, 

kteří držitelům půdy poskytovali služby a část produkce. Tedy práce rolníků a ne 
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půda sama o sobě podporovala vznik hierarchie duchovních, vojáků a úředníků. I 

tady rolníci na oplátku očekávali ochranu od svých nadřízených. Uplatňovat nárok na 

půdu nebo vyřešit spor znamenalo odvolat se  na soudní moc, kterou představoval 

držitel léna. Takže stejně jako v Evropě i tady rolníci dávali svou půdu do rukou 

vyšších úředníků ve víře, že se u nich dovolají ochrany a pomoci. Vlastnictví půdy 

však nebylo nijak dopředu stanoveno či předurčeno. Kromě určitých kast, otroků a 

nepřátel k ní měli otevřený přístup všichni. Většina majitelů pocházela z rodin 

neurozených rodičů. Zisk půdy závisel na úspěchu ve vyjednávání, které zase 

záviselo na politické rafinovanosti a dobrých vztazích mezi pánem a nájemníkem. 

Nedostatek politického vlivu a „tahanice“ mohly zbavit půdy jak rolníka tak 

šlechtice. Mezi pánem a rolníkem byla malá zeměpisná i kulturní vzdálenost, setkali 

bychom se s mezitřídními sňatky. Navíc na severu nebyli rolníci nevolníky. Mohli 

soudně zažalovat kohokoli a dovolávat se práva přímo u císaře, mohli uzavírat sňatky 

kdykoli a s kýmkoli, mohli se svobodně stěhovat, nebyli nijak vázáni k půdě. 

Císařská expanze na konci devatenáctého století připojila k říši velké množství 

území, na kterém fungoval jiný typ držení půdy. Císař rozdělil půdu mezi místní 

vůdce, vojáky a církev. Ti k půdě dostali odpovídající počet pracovních sil. Lidé 

v těchto jižních provinciích žili pod vojenskou vládou a nemohli se dovolávat žádné 

tradiční autority. Neměli v rukou zbraň severních obyvatel odstěhovat se a pracovat 

pro jiného pána. Mohli být prodáváni jako otroci. „Výsledkem byl demoralizovaný, 

porobený lid, který byl nucen zůstat jako nájemník na půdě, která byla jednou jeho.“ 

(Ellisová 1976: 10) Jistě bychom tu našli poddané rolníky a specializovanou 

vojenskou třídu, ale nejdůležitější faktor, kterým je feudální vazba služebnosti a 

poslušnosti, tu chybí. Zde na jihu se jednalo spíše o okupaci než nadvládu. Vidíme 

tedy, že chyběla spousta konstitutivních prvků feudalismu. Ještě problematičtější je 

pohled na současnou Etiopii. Po druhé světové válce začali státní úředníci dostávat 

plat, provinciální velitelé jsou nuceni, aby akceptovalo platby a vybíraní daní. Držení 

gultu už nezakládá nárok na úřad. V severních oblastech se z rolníků stali majitelé 

půdy. Na jihu zůstali dobyvatelé jako ti, kdo ovládají půdu, a stále tu jsou třídy lidí, 

které mají malou šanci na postup na společenském žebříčku.  

Klasická teorie původu feudalismu říká, že jeho kořeny spočívají v zavedení 

útočného boje na koních. V osmém století byl Karel Martel nucen rychle přebudovat 
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svou armádu z pěchoty na jízdní pluky. Nadřazenost jezdectva vycházela z používání 

třmenů. Protože však tento styl boje vyžadoval vybavení a trénink, což stálo hodně 

peněz, které Karel Martel neměl, zkonfiskoval velké plochy církevní půdy a udělil je 

jako léno těm rytířům, kteří se stali jeho vazaly, a tak vytvořil svoji armádu. Se 

zánikem francké říše se z vojenské elity stala vládnoucí šlechta. V Etiopii používali 

jiný typ třmenů a obecně vybavení vojska bylo odlišné, i když tu najdeme jezdce na 

koních, většinu vojska tvořili pěší vojáci. Boj se neomezoval pouze na vojenskou 

třídu. Před rokem 1935 tvořili většinu vojska místní velitelé se svými stoupenci. Byli 

to poloprofesionální vojáci, kteří mu sloužili po několik měsíců v roce. Stejně jako 

v Evropě i na severu byly vojenské závazky spojeny s půdou, rozdíl spočíval v tom, 

že zatímco v prvním případě šlo o vztah vazalství mezi dvěma šlechtici, v Etiopii 

mohli být povoláni do zbraně všichni, kdo pracovali na půdě. Tento bod Blochovy 

definice (nadřazená třída specializovaných vojáků) Etiopie se svými „zemědělskými“ 

vojáky nesplňuje. Až se zavedením moderních střelných zbraní v devatenáctém 

století se začíná objevovat profesionální, stálé vojsko e odpovídající společenské 

rozlišení mezi rolníkem a vojákem. Od roku 1855 za vlády císařů Theodora II., 

Johanese IV. a Menelika II. už nebyli vládci tolik závislí na „feudální“ šlechtě a 

jejich pravomoci povolat rolníky do zbraně. Pomalu omezovali moc místních velitelů 

a jejich napojení na vojsko. Kromě užívání třmenů a jezdectva se často zdůrazňuje 

ještě další technologický výdobytek, který odlišuje Etiopii od ostatních afrických 

států a podle mnohých ji přibližuje středověké Evropě. Tímto výdobytkem je pluh. 

Gene Ellisová však podrobně vysvětluje rozdíly mezi pluhem používaným v Evropě 

a tím etiopským založené na rozdílných klimatických podmínkách. Stejně jako Jack 

Goody tvrdí, že pakliže středověký feudalismus byl v určitém smyslu zapříčiněn 

technologií té doby, pak fakt, že Etiopie se v mnohém tak liší od Evropy, přináší 

velké pochybnosti, zda užívat koncept feudalismu pro tuto zemi. Používání 

paradigmat je nebezpečné, protože s nimi přijímáme další předpoklady: moc a 

společenský status jsou založeny na hierarchicky a dědičně založeném užívání půdy, 

masa poddaných rolníků pracujících pro skupinu mocných, malá společenská 

mobilita. Jak jsme se však dozvěděli na severu Etiopie mohli rolníci jak rozšířit tak 

ztratit své majetky na základě vyjednávání a úspěchu či neúspěchu při budování 
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vztahu pán-nájemce. Také se setkáme se společenskou mobilitou a majiteli půdy 

zahrnující chudé rolníky, nemocné, starší nebo ovdovělé.  

Autorce se dále nelíbí, pokud se systém držení půdy využívá jako vysvětlení, 

co brzdí Etiopii v jejím vývoji (viz Cohen). Tvrdí, že tu najdeme oblasti, které ve 

svém vývoji výrazně pokročily, aniž by mnoho nebo vůbec něco změnily na svém 

systému držení půdy. Pokrok souvisí s faktory jako dostupná technologie, 

technologické inovace, akumulace kapitálu, přístupnosti k trhům a levná doprava, 

rovnováha mezi vládnoucími složkami, vládní pomoc. Feudalismus je v tomto 

smyslu užitečný pro obviňování skupin, které sami o sobě již nemají žádnou moc, tj. 

staré feudální elity. Toto obviňování odvádí pozornost od odpovědnosti a neúspěchu 

moderních institucí a jejích představitelů, kteří nedokázali vytvořit podmínky růstu  

vývoje. 

I když jsem na začátku uvedla, že jsem se rozhodla Etiopii zařadit proto, že u 

ní shledáváme více důvodů pro označení feudální než v kterékoli jiné africké zemi. 

Více důvodů sice shledáváme, ale jak jsme viděli, je tu spousta jiných, proč toto 

označeni i pro tuto zemi odmítnout.  

 

3. Feudalismus v Africe podle Maqueta 

 V této kapitole se seznámíme s knihou. J.J. Maqueta nazvané The Premise of 

Inequality in Ruanda (A Study of Political Relations in a Central african Kingdom).  

Autor bez jakýchkoli pochyb nazývá tuto východoafrickou společnost feudální. 

Vymezuje své pojetí feudalismu a podle něho definuje ruandské království jako 

feudální systém. Nezabývá se otázkou, zda je to správná volba. Chtěla bych ukázat, 

jak takové nekritické užívání pojmu může být zavádějící a jak může zakrývat 

významné rozdíly. V kapitole 2.1 jsme se dočetli, že podle Maqueta nelze 

feudalismus v Africe vystavět na způsobu držení půdy. Byl si tedy vědom, že jsou 

v tomto ohledu Afrika a Evropa neporovnatelné. Nebudu tedy upozorňovat na něco, 

co si Maquet vůbec neuvědomoval, ale na něco, co podle mého názoru podcenil nebo 

hrubě opomenul. Ukážu, že rozdíly jsou poměrně velké a že půda hrála ve 

feudalismu důležitou roli a tudíž se nelze spokojit s tvrzením, že na držení půdy se 

podobnost s feudálním systémem vystavět nedá a nadále označovat africkou 

společnost za feudální. 
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3.1. Ruanda 

 Kniha popisuje politické a společenské uspořádání v Ruandě v letech 1900 – 

1910 (rozhodla jsem se podržet názvu Ruanda místo Rwanda, dle mého názoru více 

odpovídá faktu, že se vztahujeme k období před příchodem Evropanů. Rwanda spíše 

evokuje novodobé brutální dějiny země). Autor tvrdí, že v této době ještě život 

v Ruandě neprošel žádnou významnou změnou pod vlivem Evropanů. Od prosince 

roku 1949 do listopadu 1951 prováděl na místě hlavní výzkum (další dva výzkumy 

1952-55 a 1956-57). Snažil se získat informace o institucích, které v té době již 

neexistovaly a nefungovaly, ale které kolem roku 1950 ještě přežívaly v paměti lidí. 

S těmi, kdo pamatovali starý režim, vedl neformální rozhovory. Ty doplnil 

informacemi získanými z literatury a zúčastněným pozorováním. Nakonec mluvil s 

326 informátory, kterými byli prakticky jenom Tutsiové vybraní podle konkrétních 

kritérií. Přiznává, že nejde o reprezentativní vzorek. To však nebylo jeho cílem. 

Cílem bylo zjistit, co možná nejpřesněji, jak fungovala tamější politická organizace. 

 

 

3.2 Prostředí a lidé 

 Zeměpisně se dá království Ruanda zakotvit těmito souřadnicemi: 1°20´- 

20°50´ jižní šířky a 28°50´- 30°55´ východní délky. Jedná se o protáhlé hornaté 

území táhnoucí se od Rudého moře po jezero Nyasa ve východní Africe. Současné 

politické hranice Rwandy nezahrnují celé území, které bylo politicky a kulturně 

součástí království v minulosti. Obyvatelstvo tvoří tři skupiny lidí: Tutsiové (16,59 

%), Hutuové (82,74%) a Twaové (0,67%). Tutsiové představují aristokracii a živí se 

především pasením dobytka. Hutuové jsou prostí občané a zemědělci. Lid Twa stojí 

opravdu na okraji společnosti, někteří informátoři je připodobňovali spíš k opicím 

než lidem, živí se lovením, hrnčířstvím a obráběním železa. Twavové tvrdí, že byli 

na území Rwandy jako první. Hutuové přišli zřejmě současně nebo chvíli po prvních 

obyvatelích a změnili podobu země. Začali s vylesňováním území, které bylo dále 

podpořeno příchodem Tutsiů. Imigrace Tutsiů do země je historický fakt. Byla 

součástí velké na jih směřující migrace pasteveckých společností, která vyústila 

ve vznik nových společností v okolí jezer ve střední Africe. Smísili se s místními 
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bantuskými zemědělci a vytvořili mnoho politických jednotek (Buňoro, Nkole, 

Ganda, Ruanda, Burundi aj.). Neví se, odkud tyto pastevci přišli, ale vše se událo 

nejméně v šestnáctém století. Rostl počet Tutsiů i jejich dobytka a postupně zabrali 

Hutuům nejúrodnější oblasti. V období, které Maqueta zajímalo, měla Ruanda kolem 

dvou milionů obyvatel. To bylo větší množství obyvatel a dobytka než byla země 

schopna uživit. Hutuové se tedy živili zemědělstvím, používali motyčky a sekáčky, 

pracovali jak ženy tak muži. Tutsiové touto prací opovrhovali, věnovali se chovu 

dobytka, který nebyl chován na maso (jen výjimečně), ale na mléko a máslo. 

Dobytek, jak uvidíme, hrál významnou roli v politickém uspořádání, a i proto byl 

opředen nejrůznějšími tabu, která určovala kdo a jak se o něho smí starat. Starali se o 

něj především muži a z nich hlavně Hutuové.  Ve způsobu bydlení nebyl mezi Hutuy 

a Tutsiy takový rozdíl. Obydlí (rugo) se skládalo z nejméně třech chýší obehnaných 

kruhovým plotem. Jednotlivá obydlí se protínala s dalšími. Byla rozmístěna po celém 

území, a to hlavně na vrcholcích hor. Nevytvářela vesnice ve smyslu 

koncentrovaného sídla kolem nějakého územního centra. Dalo by se mluvit spíše o 

sídlištích, která se skládala z dvaceti až třiceti obydlí a jejichž obyvatelé prováděli 

jen pár společných aktivit. Jeden z nich byl jmenován hlavou celého sídliště a měl za 

úkol vybírat poplatky a kontrolovat práci. Sídliště nemělo žádné společné místo 

k setkávání, výměně zboží nebo náboženským úkonům.  

 

3.3 Rodina a příbuzní 

V další kapitole věnuje autor mnoho prostoru pro vysvětlení systému 

příbuzenství. Pro náš účel není tato kapitola tak významná. Hutuové a Tutsiové se 

dělí do patrilineálních příbuzenských skupin. Základními skupinami jsou inzu. Sem 

patří všichni, kteří mohou vystopovat své příbuzné v mužské linii k zakladateli 

skupiny. Inzu tvořilo zpravidla šest generací. Důvodem pro založení nové mohl být 

velký počet členů v té původní nebo významný muž, který měl hodně dětí a mohl si 

dovolit založit vlastní inzu. Na stejném principu byla vystavěna další příbuzenská 

skupina – ubwoko. Jednalo se však o mnohem rozsáhlejší skupinu, členové často 

nebyli schopni vystopovat svoji vazbu na zakladatele. Nebyli také nijak zeměpisně 

propojeni. Ubwoko tvořilo třináct stálých skupin. Do třetice tu máme umulyango. 

Bylo větší než inzu ale menší než ubwoko a ani místním nebylo jasné, co to vlastně 
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bylo. Zřejmě to byla skupina lidí, kteří by patřili do jedné inzu, kdyby se byla 

nerozštěpila. Pokud to shrneme: máme tu jednu stálou skupinu – ubwoko – dalo by se 

říci patriklan a dvě dočasné skupiny – inzu – jejíž funkce byly pro jedince důležitější 

– a nakonec umulyango, o kterém se dá říci, že je spíše přežívající stín té první. 

Největší roli v životě Ruanďana hrála inzu. Každá inzu měla svého velitele, který 

nemusel být nutně jejím zakladatelem. Velitel zasahoval ve sporech mezi členy inzu, 

určoval, kdo půjde plnit vojenskou službu a individuální daňové příspěvky. Inzu 

fungovala při vykonávání kolektivních rituálů, při sňatcích, při krevních mstách a 

také tvořila radu, kde byli všichni její důležití členové. V rámci inzu fungovala přísná 

exogamie a povinnost vzájemné pomoci. V rámci umulyango také fungovalo 

pravidlo exogamie. Ubwoko neměl velitele ani nekonal společné akce. S každým 

klanem bylo spojeno symbolicky určité zvíře. Vztahy v rámci rodiny a skupiny se 

odvíjely od jejich patrilineálního základu. Pomoc v každodenních problémech se 

očekávala od příbuzných v mužské linii. 

 

3.4 Politická organizace 

 Ruanda byla rozdělena na jakési správní oblasti. Každá z nich měla dva na 

sobě nezávislé náčelníky: jednoho operujícího přes půdu (umunyabutaka) a druhého 

přes dobytek (umunyamukenke). Lišili se podle toho, odkud vybírali dávky, zda 

z výnosů, z půdy, nebo z dobytka. Tyto správní oblasti se dále dělily na pahorky, kde 

fungoval další náčelník podřízený těm dvěma zmíněným.  Souhrnně se dá říci, že 

náčelníci měli jako hlavní úkol vybírat daně a dávky. Náčelník spojený s půdou 

navíc působil jako soudce ve sporech o půdu mezi Hutuy z jeho oblasti. Nejvíce 

přispívali „do státní pokladny“ Hutuové. Tvořili okolo devadesáti procent 

obyvatelstva a navíc jen oni produkovali zemědělské výrobky. Hlavní část dávek 

připadla do rukou krále, velkou část si mezi sebou rozdělili i náčelníci. 

 Každý  obyvatel Ruandy patřil do nějaké armády. Bylo tady několik vojsk a 

každé z nich se skládalo ze dvou částí. První část tvořili vojáci, Tutsiové, kteří prošli 

vojenským a společenským výcvikem u dvora. Do druhé skupiny patřili ti, kdo se 

starali o dobytek, který patřil armádě. Zřejmě nevstupovali do armády jako 

jednotlivci, ale jako celá patrilineární skupina. Došlo tak k významnému spojení 

mezi armádou (teritoriální základ) a rodem (příbuzenský základ). Hlavní funkcí 
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vojska byla redistribuce spotřebního zboží a dobytka a poskytování ochrany 

obyčejným členům vojska. O tom, jakou roli hrál dobytek ve spojení s vojskem, bude 

pojednáno více v kapitole 3.5. Obecně lze říci, že z vojenské struktury profitovali ti, 

kdo byli u moci a že to byl důležitý nástroj Tutsiů pro udržení moci.  

Nejvyšší politickou moc měl v království král (mwami). Spolu s ním tvořili 

centrální vládu královská matka (umugabekasi), biru, které se skládalo z takzvaných 

strážců tradic. Měli za úkol pamatovat si a udržovat tradice, které se týkaly 

důležitých událostí kolektivního života v Ruandě. Posledním článek v centrální vládě 

tvořila rada vysokých náčelníků, šlo zřejmě o poradní sbor, kterému král svěřoval 

své úmysly.  

  

3.5 Půda 

 Touto kapitolou se dostáváme k otázce, která mě nejvíce zajímá a kvůli níž 

jsem napsala vše předchozí. K otázce držení půdy a vlastnickým právům jako 

takovým. S politováním musím říci, že autor nevěnuje dostatečný prostor problému 

držení půdy. Je to dáno tím, že ji nevidí jako zásadní a nestaví na ní své vysvětlení 

feudálního systému v Africe. Už toto je samo o sobě velmi problematické. Viděli 

jsme u Blocha i Ganshofa, že léno právě v podobě pozemku hraje významnou roli. 

Ganshof na něm staví svou definici feudalismu a vidí ho jako základní kámen. 

Pollock a Maitland zase tvrdí, že pokud jde o právo za feudálních časů, nemůžeme se 

splést, pokud se zaměříme na právo o držení půdy jako na jeho nejzákladnější část. 

V následující kapitole ukáži, že konkrétní typ vlastnického práva byl skutečně 

základním kamenem feudálního uspořádání a jak významný rozdíl byl ve feudální 

Evropě mezi movitým a nemovitým majetkem. Navíc jsme mohli vidět, že mnoho 

afrikanistů upozorňuje na zásadní rozdíl mezi způsobem držení půdy v Africe a 

Evropě a podle mě je to základní problém, který by měla kniha řešit, pokud chce 

operovat s pojmem feudalismus. Podívejme se tedy, jak je to s půdou v Ruandě. 

V kapitole o vlastnictví půdy se toho příliš nedozvíme, dáme-li však dohromady 

všechny informace, které se prolínají celou knihou, dostaneme dostatek informací, 

abychom s nimi mohli pracovat. 
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a) Nechápou vlastnické právo jako soukromé a exklusivní právo na používání 

určité věci: Maquet uvádí, že každé použití jedné věci chápou Ruanďané jako 

věc konkrétního práva. Bylo běžné, že si různí lidé mohou dělat nárok na 

využívání jedné věci. Jedna osoba určitý kus půdy osívala a jiná v jiném 

ročním období na něm pásla dobytek. „Žádný z nich nebyl majitel, který by 

nechával někoho využívat jeho půdu.“ (Maquet 1961: 90). Nenajdeme tedy 

v Ruandě „feudální žebřík“, o kterém mluví Maitland a Pollock v knize The 

History of English Law. Osoba, kterou lze nazvat vlastníkem půdy ve 

středověké Evropě, obdržela půdu přímo či nepřímo od krále. Mezi ním a 

králem mohly stát další osoby: „Z získal půdu přímo do Y, který ji má od X, 

ten zase od V, který ji obdržel od…od A, který ji má od krále.“ (Pollock, 

Maitland 1968a: 233). Tato posloupnost pak zakládá vztah pán-vazal. Pokud 

Z získal půdu od Y, pak Y je pán a Z jako jeho nájemce, je jeho vazalem. U 

Ruanďanů vazba na konkrétní pozemek nezakládala vztah poddanosti.  

 

b) Král měl právo na všechny pastviny, pole, lesy a dobytek, měl i právo lidem 

zamezit užívat půdu. Měl nadřazené právo na půdu nad všemi ostatními, které 

vycházelo z jeho božského původu. Maquet přirovnává toto právo 

k římskému právu dominion eminenc – druh veřejného vlastnictví, který měl 

stát nad půdou v rámci svých hranic. Podle něho by se mohlo královo právo 

postavit do protikladu k soukromému právu. Také ve feudální Evropě byl král 

vlastníkem veškeré půdy, která byla v každém smyslu jeho. Tam však každý 

pozemek byl udělen králem. Maquet o ničem takovém nemluví, nezmiňuje 

se, jak byla půda rozdělována, jakou v tom hrál roli král.  S odkazem na 

Gluckmana se však dá předpokládat, že i tady se lidé domnívali, že mají půdu 

od krále vzhledem k tomu, že byl její prvotní vlastník. Pollock a Maitland 

upozorňují na to, že středověké právo nedělalo rozdíl mezi soukromým a 

veřejným právem. Feudalismus, pokud je dokonale proveden, přímo popírá 

toto rozlišení. Vše, co nazýváme veřejným právem splývá v to soukromé: 

„soudní pravomoc je soukromá, úřad je soukromý, samotná královská moc je 

soukromá“. (Pollock, Maitland 1968a:  230)  
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c) Primitivní ekonomika v tom smyslu, že každé obydlí muselo být ekonomicky 

samostatné: každé rugo muselo vyprodukovat tolik, aby uživilo své členy a 

vyprodukovat vše, co potřebovali. Neexistovala tu výměna zboží. Pokud šlo o 

polygynní manželství, každá manželka měla své vlastní obydlí a musela se 

postarat o jejich členy. Maquet píše, že hlava rodiny měla právo na 

obdělávání půdy. Pokud se muž nepohodl s bratry, dostal již připravenou 

půdu nebo si musel nějakou vymýtit. Stejně tak měl právo na území pro 

pasení dobytka. Půdu udělovali a odebírali místní náčelníci. Osoba, které 

umožnili užívat pozemek, nemohla toto právo prodat, ale mohla část půdy 

pronajmout. Autor neříká, za jakých podmínek a jestli to mezi nimi zakládalo 

nějaký vztah. Znamená to tedy, že každý měl právo na kus půdy, na kterém 

by mohl žít. Byla to vlastně otázka života a smrti vzhledem k tomu, že se 

museli uživit sami. Neexistovala tu specializovaná řemesla a výměna zboží, 

jimiž by se dala získat obživa. Domnívám se tedy, že jde o stejný případ, o 

kterém psal Gluckman u Loziů. Právo na půdu jako na inherentní rys 

občanství. Každý na ni měl právo, každý ji mohl na rozdíl od poddaného ve 

feudální Evropě požadovat.  

 

d) Inzu jako vlastník půdy: tento bod navazuje na předchozí. Inzu Hutuů na 

severu byla obyčejně vlastníkem půdy (ingobii nebo ubukonde). Každý její 

člen měl nárok na její část (isambo). Opět se jedná o nárok vycházející 

z členství. Na tomto příkladě bych ale také chtěla ukázat, jak důležitou roli 

hrála v držení půdy rodinná příslušnost. Vlastně veškerá zemědělská činnost 

se odvíjela v rodinném kruhu a kdo nebyl členem rugo, nemohl obdělávat 

jeho půdu. Místní hospodářství i politický systém nesou významné rodové 

prvky a na tento rozdíl právě upozorňoval Davidson, když navrhoval pro 

Afriku označení rodově-feudální společnosti. Tak silné a vlivné rodinné 

svazky bychom v rámci feudálního evropského systému nenašli. 

 

e) K obdělávání půdy používali motyčky a sekáčky. Vzpomeňme, jak Goody 

upozorňoval, že absence pluhu, kola a práce zvířat má velké ekonomické i 

sociální důsledky. Absence feudální technologie v Africe má velký význam. 
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Dále Goody tvrdil, že v Africe se setkáme s extensivním zemědělstvím, že 

bylo půdy dostatek a byla neúrodná. Tuto podmínku by Ruanda zřejmě 

nesplňovala. Maquet uvádí, že tady byla hustota obyvatelstva velká již na 

začátku dvacátého století. Také víme, že žili v sídlištích, jejichž obyvatelům 

připadala okolní půda. Z toho jasně vyplývá, že Ruanďané se nestěhovali 

z místa na místo, ale obdělávali půdu ve svém okolí. Tento rozdíl tedy 

nesplňují, ale fakt, že pracovali s motyčkami dává Goodymu za pravdu, že 

tomu tak ve většině Afriky bylo a mi zas musíme dát za pravdu jemu, že to 

představuje velký technologický rozdíl mezi oběma kontinenty. A v případě, 

že společnost neoperuje feudální technologií, jak může být označena za 

feudální. 

 

f) Vojenskou službu vykonávali i zemědělci: na podporu tohoto tvrzení by 

stačila jedna věta, kterou Maquet uvedl kapitolu o vojenské struktuře: „Každý 

Ruanďan, Twa, Hutu, Tutsi byl přidružen k nějaké armádě (ingabo)“ 

(Maquet 1961: 109). Při klasifikaci obyvatel autor uvedl, že Tutsiové 

představují aristokracii, Hutuové prosté občany a lid Twa ani to ne. Jen 

pouhý fakt, že byli všichni v nějakém vojsku, znamená, že vojenskou službu 

nevykonávali pouze šlechtici, ale i neurození a spodina společnosti. 

Vzpomeňme na Gene Ellisovou, která ukázala, že i když v Etiopii existovala 

vojenská služba vycházející z pozemkového vlastnictví, nesplňovala 

podmínku, že se jednalo o závazek mezi dvěma šlechtici. V Ruandě však 

s její organizací armády není úplně jisté, kdo participoval na vojenské službě. 

Skutečnou skupinu vojáků tvořili Tutsiové, kteří prošli výcvikem u dvora. 

Ostatní patřili do skupiny vojáků, kteří se starali o armádní dobytek. Maquet 

píše, že sice byli Hutuové, Tutsiové a Twaové v jedné armádě, ale Hutuové a 

lid Twa měli jen druhotnou ne bojovou úlohu ve válce. Vzhledem k tomu, že 

tutsijská populace nebyla příliš početná a navíc ne každý Tutsi zřejmě prošel 

výcvikem u dvora, není úplně jasné, zda by jejich síla postačila při obraně 

země. Můžeme říci, že stejně jako ve středověké Evropě i tady tvořila vrstvu 

vojáků aristokracie. Míra účasti i těch neurozených však není úplně jasná.  
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3.6 Feudalismus v Ruandě podle Maqueta 

 Maquet tvrdí, že pojem feudální zřízení musí být chápán v širším smyslu. 

Musí označovat více než jen historický význam slova odpovídající západní 

středověké společnosti. Chápe feudalismus jako uspořádání konkrétních lidských 

vztahů 

 

 „Osoba, jež je v tomto ohledu [v množství bohatství a moci] podřízená jiné 

osobě, žádá ji o ochranu a na oplátku nabízí své služby. Toto je základ 

feudálního režimu, který se musí nacházet v jakémkoli společenském systému 

takto nazvaném.“ (Maquet 1961: 133) 

 

Na jedné straně tedy Maquet požaduje jakési zevšeobecnění pojmu, jeho 

rozšíření mimo prostor západní Evropy, aniž by se zamýšlel nad tím, zda je tento 

krok legitimní. Vždyť právě pro evropský prostor byl poprvé použit. Na druhé straně 

definici pojmu zužuje pouze na jeho, řekněme, společenský ohled a politický či 

ekonomický opomíjí. Nemohu než nesouhlasit s již zmíněným tvrzením Gene 

Ellisové, že omezená paradigmata nám umožňují pojmenovávat, ale ne analyzovat. 

Jako důkaz uzavření feudálního svazku v Evropě bylo nejčastěji předání 

konkrétního kusu půdy, kterou muž v nadřazené pozici poskytl jinému muži. 

Z tohoto Maquet vyvozuje, že také v Ruandě se jedná o feudální zřízení s tím 

rozdílem, že nebyla předávána půda ale dobytek. Byla předávána mezi jednotlivci 

s odlišným společenským postavením, z nichž jeden žádá pomoc a ochranu výměnou 

za asistenci a služby. Budu se snažit dále ukázat, že vlastnická práva na dobytek 

v Ruandě se neshodují s vlastnickými právy ve středověké Evropě. Ostatně jsem to 

již naznačila na příkladu držení půdy. Dále ukáži, že ve vlastnických právech na 

movitý a nemovitý majetek byl za feudálních časů velký rozdíl a že z držení dobytka 

jako movitého majetku by nikdy nevznikl již zmíněný feudální žebřík zakládající 

patronsko-vazalské vztahy. 

 

3.5.1 Buhake 

  Buhake je vztah mezi garagu (klient) a shebuja (pán), který se ustanovil tak, 

že jednotlivec (Tutsi, Hutu), který neměl příliš dobytka a na společenském žebříčku 



 44 

stál na nižších příčkách, poskytl své služby a požádal o ochranu osobu, jejíž status a 

majetek byl větší. Pokud tento výše postavený nabídku přijal, udělil tomu druhému 

jednu nebo více krav a tímto aktem se institucionalizoval jejich vztah. Buhake bylo 

dědičné a mohlo být ukončeno, pokud si to jedna ze stran přála. Autor zdůrazňuje, že 

v ruandském prostředí šlo o dohodu a ne smlouvu mezi dvěma jednotlivci. Buhake se 

liší od západoevropského konceptu smlouvy tím, že v podstatě většina klientů 

neměla jinou šanci než vstoupit do nějakého svazku. Navíc při jeho rozpadu z něho 

vzešel lépe vždy shebuja, nemusel zdůvodňovat tento akt a vždy dostal kromě svého 

dobytka také odškodné. Množství závazků a služeb nebylo nijak fixováno, lišily se 

v kvantitě i kvalitě. Maquet uvádí hlavní funkce feudálního zřízení v Ruandě takto: 

umožňuje získat moc a bezpečí tím, že se člověk identifikuje s osobou, která má 

vyšší společenskou moc (feudalismus chápe právě jako institucionalizaci této 

identifikace); přispívá ke společenské soudržnosti (propojená hospodářská činnost 

mezi Hutuy a Tutsiy, skrze buhake participovali Hutuové na  tutsijském 

společenském významu); udržovalo jednotu mezi Tutsiy jako mezi příslušníky stejné 

třídy; udržoval status quo a tutsijská privilegia. 

 Nejvíce mě zajímá, jaká práva měli Hutuové na dobytek, který jim byl předán 

Tutsiy v rámci buhake. Jak uvádí Maquet, klient měl na dobytek „užívací právo“. 

Plné vlastnické právo měl na mléko, mužské potomky, maso a kůži zemřelých zvířat. 

Ženské potomky měl v opatrování za stejných podmínek jako původní dobytek, který 

mu pán předal. To znamená, že při rozpadu buhake je musel odevzdat. Klient mohl 

dobytek dál předávat a tím se z klienta stal také pánem. Shebuja poskytoval svému 

klientovi ochranu, pomoc při rodinných potížích, u soudu apod. Tutsiové tedy 

dovolili Hutuům využívat jeho dobytek (měli užívací právo), ale nikdy jim nedovolili 

získat nezávislé vlastnické právo. Konečný dohled měli vždy Tutsiové. 

 

3.5.2 Movitý a nemovitý majetek ve feudální Anglii 

 Na vlastnická práva a jejich význam se podíváme s autory Maitlandem a 

Pollockem (The History of English Law) do středověké Anglie ve dvanáctém a 

třináctém století.  

 Za nejpozoruhodnější rys feudalismu považují fakt, že se dá říci o několika 

různých lidech, že několika různými způsoby vlastní stejný kus půdy, aniž by si 
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vzájemně ubírali na významu svého vlastnického práva.  Již jsem o tom podrobněji 

pojednala v kapitole 3.4 a). Jeden akr půdy mohl být zatížen různými službami či 

závazky (vojenská služba, nájem, povinnost modlit se za předky pána aj.) a tomu 

odpovídají různé způsoby držení půdy. Vlastník A na konci pomyslného žebříku 

vlastnil půdu, vlastníka B – jeho pán – vlastnil skupinu práv vztahujících se k půdě. 

Přitom nejde o více vlastnictví jedné věci, ale jde o mnoho věcí, z nichž každá má 

vlastního majitele. Je velmi důležité rozlišovat mezi službou, která je spojena se 

samotnou půdou a službami, které vycházejí z dohody mezi dvěma jednotlivci. 

Každý kus půdy s sebou nesl určité břemeno (většinou vojenskou službu) a pak se 

k ní pojily další závazky, které však vycházely ze smlouvy mezi nájemcem a 

nájemníkem a nespočívaly na samotné půdě. 

Nárok na movitý majetek často vycházel z nároku na půdu, k níž patřil. 

Vlastnictví movitého majetku bylo odlišné od vlastnictví nemovitého. Movitý 

majetek v Anglii v této době je v podstatě synonymum pro dobytek (odráží se to i 

v jazyce: chattel byl cattle). Dobytek jako takový byl pomíjivý a sloužil i jako 

platidlo. Jak už bylo řečeno, středověké právo v případě půdy, přisuzuje určitý druh 

vlastnictví a držení více osobám. Pokud připíšeme vlastnictví jednomu, nezbavujeme 

tím vlastnictví druhého. S dobytkem tomu bylo jinak. Pokud přiznáme vlastnictví 

jednomu, druhému ho musíme upřít. Vlastnictví půdy bylo mnohem intenzivnější a 

naprosto chráněné právo oproti vlastnictví movitého majetku. Jestliže A převedl 

dobytek na B, ať už prodejem, pronájmem, zástavou, darem etc., a ten ho poskytl C, 

neměl A žádný nárok ho vyžadovat zpět od C. Mohl tak konat jenom vůči B. 

V případě anglické soudní moci v tomto období se zakotvil navíc nepochopitelný 

zvyk přiznat majetek tomu, kdo si ho neprávem přisvojil nebo dokonce ukradl. 

V případě půdy byla náprava sjednána i přesto, že půda získala další majitele. 

Vlastnické právo na ní nezmizelo. V případě předávání movitého majetku ten, kdo 

dává, neměl tendenci dát a zároveň si ponechat to, co předává. 

Movitý majetek alias dobytek není předmětem „feudálního držení“(Maitland, 

Pollock 1968b: 182). Na jeho základě by nedošlo k vytvoření „feudálního žebříku“ 

typického a určujícího právě feudalismus. 
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„Samozřejmě nemůžeme popřít, že práva na půdu hrála roli při 

formování společnosti a ve vývoji veřejného práva, kterou práva na 

movitý majetek nehrála a nemohla hrát….dlouhé řady pánů, kteří jsou 

nájemníky a dlouhé řady nájemníků, kteří jsou pány, mají právo na půdu 

a na odškodnění proti celému světu…Je tomu jinak v případě dobytka…Z 

toho důvodu je takové postupné držení dobytka nemožné.“ (Maitland, 

Pollock 1968b: 182)  

 

 Stejně jako v případě půdy tak ani v případě dobytka nejednalo o typ 

vlastnictví, který bychom našli ve feudální Evropě a v němž spočívala vlastně 

podstata feudálního uspořádání. Ani se Maquet nezmiňuje o nějakém břemenu, které 

by bylo spojeno přímo s dobytkem. Veškeré závazky a služby vznikly výhradně na 

základě dohody uzavřené mezi dvěma jedinci. Základní rys feudálního uspořádání – 

typ vlastnictví zahrnující v řadě několik lidí, jejichž práva se vzájemně nevylučují ani 

a neomezují a na jejichž základě vzniká typický klientsko-patronský vztah – tu chybí. 
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Závěr 

 

 Viděli jsme, že shoda o významu pojmu feudalismus nepanuje ani 

v souvislosti se středověkou západoevropskou společností. Každý autor vyzdvihuje 

jiné charakteristiky, vysvětluje logicky své argumenty a stejně logicky popírá své 

oponenty, že se čtenář nemůže ubránit, aby s každým z nich nesouhlasil. Problém 

samozřejmě tkví v tom, že se snaží jedním pojmem postihnout komplexní fenomén 

vyznačující se lokálními zvláštnostmi. Pojem feudalismu je tudíž vysoce 

problematický, natož pokud se aplikuje na jiný kontinent a do jiné doby.  

Pokud bychom se zeptali, zda lze nazvat království Ruanda feudálním 

zřízením, můžeme odpovědět, že ano. Důležité však je, do jakých slepých uliček nás 

toto tvrzení zavede. Lze ho tak nazvat v případě, pokud se spokojíme s Maquetovou 

okleštěnou definicí feudalismu. Nemůžeme popřít, že se zde nachází určitý druh 

vztahu založeném na recipročních službách – ochrana a pomoc výměnou za služby a 

práci. Druh vztahu, který najdeme i ve feudální Evropě. Pokud nám tato definice 

postačí, jsme tak vystaveni nebezpečí, že zaměřením se na jednu podobnost 

opomeneme několik důležitých odlišností a že automaticky budeme předpokládat 

určité charakteristiky, které však ve skutečnosti nejsou přítomné. Je v takové situaci 

pro naše pochopení politického a společenského uspořádání společnosti tento pojem 

užitečný a nebo nám brání v pochopení pravdy a přidělává práci při objevování 

skutečného stavu věcí?  

Ukázala jsem, že nejméně v případě majetkových práv, nám tento pojem 

zakrývá skutečnou podstatu věci. S feudálním zřízením se pojí konkrétní typ 

vlastnických práv a vazeb mezi lidmi, které v Rundě nenajdeme. Kdyby se někdo 

zaměřil na jiné společenské aspekty, věřím, že by objevil další nesrovnalosti. 

Souhlasím s J.H.M Beattiem, že termíny jako feudalismus by se měly používat pro 

popis společností, pro které byly poprvé použity. Tradiční společnosti by se měly 

popisovat (pokud je to možné) jejich vlastními termíny. Dostáváme se tím k otázce 

emických a etických deskripcí společností. I když se Maquet svoji metodologií 

snažil o emickou analýzu, prováděl rozhovory s domorodými informátory a snažil se 

zjistit jejich pohled na skutečnost, užitím formalizovaného jazyka vědy (užitím 

etického pojmu) jí ubral v mnohém na významu. Nejenže v jejich myslích určitě 
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žádný koncept feudalismu nepřežíval, ale navíc zavedením tohoto pojmu jako by 

jim tam vložil další nevyřčené předpoklady. Popsat sociokulturní jevy z pohledu 

členů zkoumané společnosti by v tomto případě vyžadoval hlubší výzkum jejich 

domorodého jazyka a problém lingvistických analýz obecně. To je samozřejmě téma 

pro další práci. Chtěla jsem jen naznačit, kam až tento problém přejímání termínů a 

jejich aplikování do jiného prostředí sahá. 

Domnívám se, že v případě Ruandy je použití termínu feudalismus nevhodné a 

neopodstatněné. Autor mě nepřesvědčil o správnosti svého rozhodnutí. Naopak jsem 

si uvědomila jak matoucí to pro čtenáře je. Přijde mi legitimní, pokud autor 

srovnává instituce existující v jiné době a na jiném území, ale měl by čtenáře 

seznámit nejen s podobnostmi ale i odlišnostmi a měl by se vyvarovat zavádění 

komplexních pojmů, které s sebou nesou nepřeberné množství charakteristik. 

Nestačí, pokud to uvede v nějaké jiné práci. Při čtení knih nemáme obvykle čas a 

ani nás často nenapadne ověřovat autorovy závěry.  

Sama jsem si uvědomila při čtení článku E. Brownové, že mě nikdo na střední 

škole neupozornil na to, že feudalismus je vymyšlený pojem. Učili jsme se o něm 

jako by to byla reálná věc probíhající v konkrétní době na konkrétním místě. Jako 

by ho tehdejší lidé skutečně prožívali.  Přemýšlím teď o tom, v kolika případech 

bylo mé myšlení zablokováno a nasměrováno cestou, která omezuje skutečné 

pochopení věcí. Jsem ráda, že mi moje práce pomohla uvědomit si nejen tuto 

okolnost. Doufám, že k něčemu poslouží i jiným čtenářům. 
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