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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá čarodějnictvím a jinými mystickými fenomény v pojetí 

Edwarda Evan Evans-Pritcharda. Zaměřuje se převáţně na pojem čarodějnictví 

v souvislosti s magií, šamanismem a věštbami. Popisuje vztah všech těchto jevů 

k náboţenské víře a různé přístupy k nim. Charakterizuje jednotlivé praktiky a 

objasňuje rozdíly mezi nimi. V neposlední řadě představuje obvyklé reakce na ně. 

Na konkrétní situaci také ukazuje provázanost veškerých popisovaných jevů a 

prezentuje je jako ucelený a souvislý systém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

The diploma thesis deals with witchcraft and other mystic phenomena in conception 

of Edward Evan Evans-Pritchard. It is focused especially on the notion of witchcraft 

in connection with magic, shamanism and oracles. It describes relation of all these 

phenomena towards religious belief and various attitudes towards them. It defines 

respective practices and explains differences between them. Last but not least, it 

introduces usual reactions to them. Via concrete situation it also shows 

interconnection of all described phenomena and presents them as a coherent and 

logical system. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obsah 

Obsah .......................................................................................................................... 6 

Úvod ........................................................................................................................... 9 

1 Edward Evan Evans-Pritchard .............................................................................. 14 

1.1 Antropologické myšlení před Evans-Pritchardem ......................................... 15 

1.2 Přínos Evans-Pritcharda do antropologického myšlení ................................. 20 

2 Náboţenství ........................................................................................................... 24 

2.1 Prvotní náboţenství ........................................................................................ 25 

2.2 Náboţenství a Edward Evan Evans-Pritchard ................................................ 29 

3 Kniha Čarodějnictví, věštby a magie u Azandů .................................................... 31 

3.1 Přístup ke knize .............................................................................................. 31 

3.2 Slovníček důleţitých pojmů ........................................................................... 32 

3.2.1 Pojmy ..................................................................................................... 33 

4 Čarodějnictví ......................................................................................................... 36 

4.1 Čarodějnictví a dědičnost ............................................................................... 36 

4.1.1 Čarodějnictví a rod ................................................................................. 36 

4.1.2 Osoba čaroděje ....................................................................................... 37 

4.1.2.1 Ne/vinný čaroděj ........................................................................... 38 

4.1.3 Čarodějné společenství ........................................................................... 40 

4.2 Čarodějná substance ....................................................................................... 40 

4.2.1 Obvinění z čarodějnictví ........................................................................ 40 

4.3 Duše čarodějnictví .......................................................................................... 42 

4.3.1 Čarodějnictví a smrt ............................................................................... 43 

4.3.2 Čaroděj a zlovolný skutek ...................................................................... 44 

4.3.2.1 Čaroděj a smrt ............................................................................... 45 

4.4 Příčiny porady s věštbou ................................................................................ 46 

4.5 Reakce na hrozbu ........................................................................................... 46 

4.5.1 Zdravý člověk a reakce na hrozbu nemoci ............................................. 46 

4.5.2 Nemocný člověk a reakce na nemoc samotnou ..................................... 47 

4.5.2.1 Veřejný proslov ............................................................................. 48 

4.5.2.2 Důkaz kuřecího křídla ................................................................... 49 

4.6 Význam čarodějnictví .................................................................................... 50 



 

 

4.6.1 Funkce vysvětlování neštěstí .................................................................. 51 

4.6.1.1 Neštěstí a pluralita příčin............................................................... 52 

4.6.2 Funkce chápání osobních vztahů...................................................... 54 

4.6.3 Funkce sociálních institucí ..................................................................... 54 

4.6.4 Funkce souladu ve společnosti ............................................................... 54 

4.6.5 Funkce mravních soudů ......................................................................... 55 

4.6.6 Funkce systému kontroly, bránící násilné odvetě .................................. 55 

5 Šamanismus ........................................................................................................... 58 

5.1 Význam šamanismu ....................................................................................... 58 

5.2 Osoba šamana ................................................................................................. 59 

5.3 Šamanská seance ............................................................................................ 60 

5.3.1 Šamanský tanec ...................................................................................... 60 

5.3.1.1 Příprava na šamanský tanec .......................................................... 61 

5.3.2 Účastníci seance ..................................................................................... 62 

5.3.3 Průběh seance ......................................................................................... 62 

5.3.4 Důvod konání seance ............................................................................. 63 

5.4 Šamanova odhalení ........................................................................................ 63 

5.4.1 Zdroj šamanských odhalení .................................................................... 63 

5.4.2 Způsob sdělování odhalení ..................................................................... 64 

5.5 Školení nováčka v dovednosti šamana ........................................................... 64 

5.5.1 Společný pokrm...................................................................................... 65 

5.5.2 Čarodějný hlen ....................................................................................... 67 

5.5.3 Přenos znalosti sloţení léčiv .................................................................. 67 

5.5.4 Iniciační pohřeb ...................................................................................... 68 

5.6 Šamanská léčba .............................................................................................. 69 

5.7 Víra vs. nedůvěra v šamany ........................................................................... 70 

6 Věštby.................................................................................................................... 71 

6.1 Jedová věštba.................................................................................................. 71 

6.1.1 Seance jedové věštby ............................................................................. 72 

6.1.1.1 Účastníci seance ............................................................................ 72 

6.1.2 Podávání jedu ......................................................................................... 74 

6.1.2.1 Soustava otázek a odpovědí během seance ................................... 74 

6.1.3 Azanda vs. moderní člověk - pohled na věštecký jed ............................ 75 



 

 

6.1.4 Příčina rozporů věštby ............................................................................ 77 

6.2 Termití věštba ................................................................................................. 77 

6.2.1 Provádění termití věštby......................................................................... 78 

6.3 Věštba třením desek ....................................................................................... 79 

6.3.1 Konstrukce věšteckých desek................................................................. 79 

6.3.2 Provádění věštby třením desek ............................................................... 80 

6.3.2.1 Jak obejít dodrţování tabu............................................................. 81 

6.3.3 Operatéři ................................................................................................. 81 

6.4 Věštba tří dřívek ............................................................................................. 82 

7 Magie a kouzelnictví ............................................................................................. 83 

7.1 Magický obřad................................................................................................ 84 

7.2 Léčiva ............................................................................................................. 85 

7.2.1 „Duše“ léčiva.......................................................................................... 86 

7.3 Magie vs. kouzelnictví ................................................................................... 86 

7.3.1 Mág......................................................................................................... 88 

7.3.2 Kouzelnictví ........................................................................................... 89 

7.4 Nemoc a mystické příčiny .............................................................................. 89 

7.5 Magie jako zbytečnost .................................................................................... 90 

7.6 Společenství provozující magii ...................................................................... 91 

7.6.1 Členové společenství .............................................................................. 91 

8 Čarodějnictví, věštby a magie jako vzájemně propojený systém.......................... 93 

8.1 Smrt a následný postup .................................................................................. 93 

Závěr......................................................................................................................... 96 

Pouţitá literatura ...................................................................................................... 98 

Pouţité internetové zdroje ........................................................................................ 99 

Seznam příloh ......................................................................................................... 102 

 

 



 

9 

 

Úvod 

Čarodějnictví, magie, věštby a šamanismus jsou pojmy, které se prolínají celou 

historií lidstva. Představy o nich přeţívají v různých formách dodnes, přičemţ jejich 

chápání se v rozličných kulturách liší. V současnosti je pohled na ně ovlivňován 

především tvorbou médií. Ta nám předkládají díla jako Harry Potter, W.i.t.c.h., 

Čarodějky z Eastwicku, Čarodějnice školou povinné či seriál Čarodějky. Tato 

témata jsou velice moderní, zajímavá a oblíbená. Proto jim je společnost opakovaně 

vystavována. Vzhledem k tomu, jak podstatný vliv mají televize, časopisy a knihy 

na smýšlení lidí, je zřejmé, ţe si v závislosti na sdělovacích prostředcích utváříme 

pohled na ně. I já jsem působením médií ovlivněná, a proto jsem si vybrala za téma 

mé diplomové práce právě čarodějnictví a jiné mystické jevy. Nicméně v mém 

případě se jedná o jejich porozumění z pohledu antropologů. Jinými slovy, 

soustředím se především na to, jaký je prvotní význam těchto fenoménů. Zaměřuji 

se tedy na ně v jejich původním antropologickém kontextu. Vzhledem k tomu, ţe 

jedním z nejuznávanějších odborníků na tato témata je Edward Evan 

Evans-Pritchard, rozhodla jsem se je zkoumat převáţně z jeho hlediska. 

Podrobněji se zaměřím hlavně na pojem čarodějnictví, protoţe právě k němu 

vztahuje tento odborník i ostatní mystické jevy. 

Fenomény jako čarodějnictví, šamanismus, magie, věštby a jiné mystické praktiky 

jsou pojmy, na které rozliční antropologové nahlíţí rozdílně. Jednotná definice pro 

ţádný z těchto termínů totiţ neexistuje. Někteří odborníci na ně nahlíţí jako na 

předchůdce náboţenství. Například James George Frazer zastával názor, ţe 

náboţenství vzniklo jako reakce na období magie, jejíţ provádění neumoţnilo lidem 

ovládat přírodu vlastními silami.1 Jiní antropologové naopak původ náboţenství 

spojují s takovými mystickými představami, jako je například animismus, 

animatismus či totemismus. Kupříkladu Edward Burnett Tylor povaţoval za 

počátek náboţenské víry právě animismus, tudíţ víru, ţe ţivé i neţivé předměty 

oplývají duší.2 Robert Ranulph Marett měl zase za to, ţe za jejím zrodem stál 

animatismus, jenţ je zaloţen na víře ve všestranné oduševnění přírody.3 William 

                                                 
1 SOUKUP, V.: Antropologie: Teorie člověka a kultury, s. 321. 

2 MURPHY, R. F.: Úvod do kulturní a sociální antropologie, s. 171. 

3 MURPHY, R. F.: Úvod do kulturní a sociální antropologie, s. 172. 
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Robertson Smith naopak tvrdil, ţe předchůdcem náboţenství byl totemismus neboli 

víra v příbuzenství či mystický vztah mezi člověkem a přírodním druhem.4 
 

Někteří odborníci naproti tomu na tyto jevy nahlíţejí jako na součást náboţenských 

praktik. To platí hlavně pro šamanismus a s ním související věštby, jimiţ se zabýval 

Mircea Eliade.  

Další antropologové je naopak vnímají jako náboţenství samotné, kdy tyto jevy 

určují jednání a způsob myšlení příslušníků dané kultury a ovlivňují fungování 

společenského řádu. Také představují významný nástroj sociální kontroly a utváří 

morálku a světový názor členů určité společnosti.5 Zastáncem tohoto pohledu byl 

Evans-Pritchard, který slučoval náboţenství právě s vírou v čarodějnictví.  

Cílem práce je zpracovat knihu Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande. 

Ta je stěţejním dílem antropologie, zabývajícím se studiem čarodějnictví a dalších 

mystických jevů, jako jsou šamanismus, magie a věštby. Evans-Pritchard v ní 

předkládá čistě antropologický pohled na celou tuto problematiku. Zaměřuje se 

obzvláště na téma čarodějnictví, od něhoţ se odvíjejí i ostatní mystické představy 

členů primitivní společnosti. Vzhledem k tomu, ţe kniha nikdy nebyla vydána v 

češtině, pokusím se jejím rozborem přispět do antropologického studia pojmů, které 

se vztahují k „nadpřirozenu". 

V návaznosti na cíl diplomové práce jsem si stanovila následující hypotézy: 

1. Mystické představy lidí v primitivních společnostech se dají chápat jako 

předchůdci či druhy prvotního náboženství. Tímto způsobem nahlíží 

Evans-Pritchard na čarodějnictví. 

První hypotézu prokáţi srovnáním různých přístupů antropologů k počátku 

náboţenské víry. Poté charakterizuji Evans-Pritchardovo stanovisko vzhledem 

k čarodějnictví a s ním spojeným mystickým jevům. 

2. Čarodějnictví je ústředním bodem veškeré víry v  primitivní společnosti Azandů. 

Jeho prostřednictvím si lidé vysvětlují všechna neštěstí a nemoci.
  

Pro ověření dané hypotézy vyuţiji metody popisu představ domorodců o podstatě a 

celkové činnosti čarodějnictví. V návaznosti na této deskripci vysvětlím zandské 

reakce na čarodějnictví a zároveň objasním i roli, jakou hraje v ţivotě těchto lidí. 

                                                 
4 POSPÍŠIL, L.: Systém víry: Náboženství a magie. Katedra občanské výchovy a filosofie. [online]. [cit. 2011-10-28]. Dostupné z: 

<http://userweb.pedf.cuni.cz/kov/download/pospisil_nabozenstvi.pdf. 

5 SOUKUP, V.: Antropologie: Teorie člověka a kultury, s. 319.
 

http://userweb.pedf.cuni.cz/kov/download/pospisil_nabozenstvi.pdf
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3. Čarodějnictví plní podstatné funkce ve smyslu harmonického chodu celé 

společnosti. 

Tuto hypotézu ověřím analýzou daného jevu na jeho jednotlivé funkce, které plní ve 

společnosti. Jejich hlubší poznání následně umoţní lépe pochopit jev jako celek. 

4. Šamanismus je jedním ze způsobů, jakým se domorodci vyrovnávají 

s čarodějnictvím. Jeho provozovatel zastává úlohu proroka i mága, takže je 

schopný čarodějnictví jak odhalit, tak proti němu bojovat. 

Čtvrtou hypotézu ověřím popisem jednotlivých způsobů, jakými šamani maří 

záměry a konání čarodějů. Také v závislosti na tomto jevu provedu komparaci 

mystického smýšlení a zdravého rozumu Azandů. 

5. Věštění v zandské společnosti se liší od evropského chápání tohoto pojmu. 

Navíc je systém orákul v domorodé společnosti velice propracovaný. Hrají v ní 

podstatnou roli, co se týče veškerého rozhodování o čarodějnictví. 

K ověření páté hypotézy srovnám přístup domorodců a dnešního člověka ve vztahu 

k představě o věštění. Rovněţ pouţiji metodu popisu a komparace jednotlivých typů 

věšteb a jejich rolí v zandském rozhodování. 

6. Magie se rozlišuje na dobrou a zlou. Dobrá magie je prostředkem, kterým se 

bojuje s čarodějnictvím. Zlou naopak vykonávají kouzelníci. Přístup k ní je tedy 

tím, co rozděluje její provozovatele na čaroděje a kouzelníky. 

Šestou hypotézu dokáţi charakteristikou magie jakoţto jevu. Posléze v souvislosti 

s ní popíši jednotlivé její prostředky. Následně na základě komparace vysvětlím 

rozdíl mezi chápáním pojmů kouzelník a čaroděj. 

7. Čarodějnictví, věštby a magie jsou vzájemně propojeným a nesmírně uceleným 

systémem, který utváří celkový pohled domorodých lidí na svět. 

Pro ověření poslední hypotézy vyuţiji metody syntézy veškerých popisovaných 

představ do jednoho celku. Pro lepší objasnění tohoto celku představ pouţiji určitou 

situaci, a to situaci smrti. Na té vyloţím propojenost jednotlivých představ a s nimi 

souvisejících rituálů. Zaměřím se na objasnění vzájemných podstatných souvislostí 

mezi samotnými představami, a tímto způsobem lépe a hlouběji vysvětlím celek 

mystického smýšlení v primitivní společnosti.  

 

Diplomová práce je rozdělena do osmi kapitol. První kapitola se soustředí na 

postavu a činnost Edward Evan Evans-Pritcharda. Dále se věnuje obecnému 
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výkladu a charakteristikám základních paradigmat antropologického myšlení. 

V souvislosti s nimi popisuje přínos Evans-Pritcharda do této vědecké disciplíny co 

se týče teorie i metodologie. 

Druhá kapitola se zaměřuje na koncept náboţenství. Kromě toho je podáván 

přehled rozličných mystických praktik, které různí antropologové povaţují za jeho 

určitou formu či předchůdce. Následně kapitola objasňuje přístup Evans-Pritcharda 

k této problematice. 

Ve třetí kapitole je prezentován můj přístup ke knize, spolu s vysvětlením určitých 

pojmů. Ty jsou podstatné pro správné chápání celé práce.  

Čtvrtá kapitola se zabývá pojmem čarodějnictví. Zde je popisována jeho podstata 

a postoj lidí k němu. Dále se kapitola věnuje reakcím domorodců na něj. 

V neposlední řadě tato část předkládá stručný přehled jednotlivých jeho funkcí ve 

vztahu k fungování celé společnosti. 

V páté kapitole je charakterizován šamanismus a role šamana jakoţto léčitele a 

věštce. V jejím rámci je podáván popis seance, spolu s výčtem a stručným 

výkladem iniciačních rituálů tohoto oboru. Posléze je pozornost věnována rozporu 

mezi rozumovým a mystickým myšlením ve vztahu k tomuto tématu. 

Šestá kapitola se věnuje věštbám a přístupu lidí k nim, načeţ podává výčet 

jednotlivých jejich druhů. Ty jsou zde postupně popisovány a hierarchicky 

uspořádány podle míry důleţitosti a spolehlivosti, kterou jim připisuje společnost. 

V sedmé kapitole je definován pojem magie. Poté se vysvětluje rozlišování mezi 

její dobrou a zlou formou. V závislosti na něm se také objasňuje rozdíl mezi 

čarodějem a kouzelníkem. 

Osmá kapitola stručně shrnuje poznatky o popsaných jevech. Celý koncept 

čarodějnictví, věšteb, magie a šamanismu je zde vysvětlen ve vzájemné součinnosti, 

coţ umoţňuje jeho lepší pochopení.  

Pro ověření hypotéz a splnění cíle práce budou pouţity metody popisu, analýzy, 

syntézy a srovnání. 

Zdrojem informací jsou odborná literatura, periodika v internetové podobě a 

internetové portály, které poskytují důvěryhodné informace o zkoumaných jevech. 

Ve své práci jsem čerpala převáţně z děl čtyř autorů. Těmi jsou: 

E. E. Evans-Pritchard (Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande), 
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J. Bowle (Antropologie náboženství), T. H. Eriksen (Sociální a kulturní 

antropologie), a V. Soukup (Antropologie: Teorie člověka a kultury). 

Smyslem práce je ozřejmit pohled na čarodějnictví a jiné mystické jevy, který je do 

značné míry zkreslený působením médií. Práce by neměla být pouhým 

představením ohromného mnoţství informací, ale měla by být i popudem 

k zamyšlení nad touto tematikou. Měla by člověka motivovat, aby na popisované 

jevy začal nahlíţet objektivním pohledem. 

Vzhledem k tomu, ţe jsem studentkou pedagogické fakulty, doporučovala bych 

vyuţít práci například při výuce společenských věd (antropologie, filozofie, 

sociologie, právo). Mohla by slouţit jako doplňkový zdroj informací jak pro učitele, 

tak pro studenty na středních školách a gymnáziích. 
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1 Edward Evan Evans-Pritchard 

Sir Edward Evan Evans-Pritchard byl významným britským sociálním 

antropologem a religionistou. Proslavil se především svými výzkumy v Africe, 

v Súdánu a v oblastech horního toku Nilu.  

Narodil se v Sussexu ve Velké Británii roku 1902. V Oxfordu studoval moderní 

historii a v Londýně absolvoval studium antropologie jako jeden z prvních i kdyţ 

kritických ţáků Bronisława Kaspera Malinowského. Roku 1926 byl pověřen, aby 

pro ministerstvo kolonií provedl svůj první intenzivní terénní výzkum. Ten 

soustředil na kmen Azandů v Súdánu, mezi kterými během tří expedic v letech 

1926-1930 strávil celkem 20 měsíců. V průběhu této doby shromáţdil o ţivotě, 

společnosti a kultuře těchto lidí velké mnoţství hodnotných antropologických dat. 

Ty později zpracoval do podoby řady článků a hlavně svého významného díla 

Čarodějnictví, věštby a magie u Azandů, které bylo vydáno roku 1937 a zajistilo 

mu mezinárodní uznání. Výsledky tohoto výzkumu také obhájil jako svou disertační 

práci, za kterou mu byl udělen doktorát.6 
 

Počátkem roku 1930 začal přednášet na univerzitě v Káhiře. Tentýţ rok zahájil svůj 

druhý terénní výzkum, tentokrát mezi Nuery. Během let 1930-1936 se mezi tyto lidi 

opakovaně vracel a celkem mezi nimi strávil 12 měsíců. Stal se tak postupně 

uznávaným odborníkem na jejich kulturu a zvyky. Celý výzkum byl zpočátku velice 

náročný, protoţe Evans-Pritchardovi trvalo dlouhou dobu, neţ ho domorodci 

přestali vnímat jako nepřítele. Nicméně doba strávená mezi Nuery přinesla své 

ovoce v podobě Evans-Pritchardových významných prací Nuerové (1940), 

Příbuzenství a manželství mezi Nuery (1951) a Nuerské náboženství (1956). Během 

této doby také společně s Meyerem Fortesem vydává sborník Africké politické 

systémy (1940), jenţ je povaţován za zakládající dílo politické antropologie.7 
 

Roku 1935 působil jako profesor africké sociologie v Oxfordu a během druhé 

světové války slouţil v Etiopii, Libyi, Súdánu a Sýrii. Později fungoval jako 

politický pracovník britské vojenské správy v Kyrenaice v Libyi. Během této doby 

                                                 
6 SOUKUP, V.: y, s. 492. 

7 ERIKSEN, T. H.: Sociální a kulturní antropologie, s. 204. 
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věnoval pozornost studiu nomádských beduínů, jeţ vyústila v dílo The Sanusi 

of Cyrenaica (1949).8 

Ke konci války přestoupil ke katolictví, coţ pravděpodobně ovlivnilo jeho 

následující pokusy urovnat údajné rozdíly mezi společenskými vědami a 

náboţenskou vírou. Po konci války se na čas stal profesorem v Cambridgi. V roce 

1951 vydal práci Sociální antropologie a posléze velice významné dílo Teorie 

primitivních náboženství (1965). Později působil jako nástupce Radcliffe-Browna 

na katedře sociální antropologie v Oxfordu, kde přednášel aţ do penze v roce 1970. 

O rok později byl povýšen do rytířského stavu a roku 1973 v Oxfordu zemřel.9 

Evans-Pritchard byl velice poctivým a kritickým vědcem, který do studia 

antropologie přinesl mnoho nového. Jeho přínosu co do antropologické metodologie 

a teorie se hodlám obšírněji věnovat v samostatné kapitole. 

 

1.1 Antropologické myšlení před Evans-Pritchardem 

Dříve, neţ se začnu zabývat samotným Evans-Pritchardem a přínosu, kterým přispěl 

do studia antropologie, stručně popíši tuto vědní disciplínu před nástupem jeho 

myšlenek. Následně uvedu, co nového do ní jeho osobnost přinesla. Nemohla bych 

dostatečně objasnit Evans-Pritchardův podíl na vývoji antropologie jakoţto vědy, 

aniţ bych nejdříve neposkytla souhrnný výčet podstatných paradigmat, jeţ tuto 

disciplínu utvářely. Na tyto teorie mohu poté navázat a na jejich základech lépe 

ukázat, čím byl přístup Evans-Pritcharda tak revoluční. 

Důleţitou roli ve vývoji antropologie jako vědy o člověku, společnosti a kultuře 

sehrál v druhé polovině 19. století vznik evolucionismu, pro který byla typická víra 

v sociální rozvoj. Tento směr se inspiroval teorií biologické evoluce, která je 

zaloţena na vývoji ţivých bytostí od jednoduchých forem k sloţitějším a 

dokonalejším. Evolucionisté tento přírodní model vývoje převzali a aplikovali ho na 

rozvoj kultury a společnosti jako celku. Věřili v proces postupného vývoje, který 

má ve všech geografických oblastech obdobný charakter. Proto se můţeme 

v různých částech světa setkat s podobnými výsledky duchovní i materiální kultury. 

                                                 
8 Edward Evan Evans-Pritchard. Encyclopedia. [online]. 2004. [cit. 2011-10-25]. Dostupné z: <http://www.encyclopedia.com/topic/Edward_Evan_Evans-

Pritchard.aspx. Anglický originál. Vlastní překlad. 

9 Sir Edward Evan Evans-Pritchard. Encyclopedia Britannica. [online]. [cit. 2011-10-25]. Dostupné z: 

<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/196971/Sir-Edward-Evans-Pritchard. Anglický originál. Vlastní překlad. 

http://www.encyclopedia.com/topic/Edward_Evan_Evans-Pritchard.aspx
http://www.encyclopedia.com/topic/Edward_Evan_Evans-Pritchard.aspx
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/196971/Sir-Edward-Evans-Pritchard
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Pojetí evolucionistů se netýkalo pouze výzkumu vývoje lidstva a společnosti jako 

celku, ale i studia rozvoje různých institucí, jako je např. náboţenství, manţelství či 

právo. Dále se evolucionistická koncepce vztahovala i na takové prvky kultury, jako 

jsou zvyky, znalosti, mytologie či technologie. Jádro evolucionistického 

paradigmatu tvoří teorie endogenní změny, která předpokládá, ţe hybnou silou dějin 

je progresivní evoluce vyrůstající z lidské tvořivosti a schopnosti inovace, která je 

také příčinou vzniku nezávislých objevů.10 Podle evolucionistického pojetí je tedy 

vývoj společnosti procesem postupného zdokonalování lidstva.  

Evolucionisté do svého výzkumu většinou nezahrnovali historický přístup, naopak 

uţívali komparativní metodu. Ta spočívala na srovnávání velkého mnoţství 

faktografického materiálu, který násilně vkládali do předem stanovených 

vývojových schémat. Kombinací komparace a statistiky se pak pokoušeli odvodit 

posloupnost jednotlivých vývojových stádií.11 Z toho vyplívá, ţe jednotlivá 

empirická data byla v případě tohoto paradigmatu vytrhávána z původního 

kulturního kontextu, coţ se přirozeně odrazilo na výsledcích evolucionistického 

zkoumání.  

Dalším paradigmatem, které mělo vliv na vývoj antropologie, byl difuzionismus. 

Tento směr zastával názor, ţe rozhodujícími faktory kulturní změny je šíření 

kulturních prvků a komplexů v prostoru a migrace obyvatelstva.12 Toto hnutí tudíţ 

bylo v přímém rozporu s evolucionismem, protoţe jeho myšlenky byly zaloţeny na 

teorii exogenní, nikoli endogenní změny. Zatímco evolucionismus se soustředil na 

studium kulturních elementů v čase, difuzionismus se zaměřil na studium prvků 

v prostoru.13 V centru zájmu se zde ocitla akulturace, která byla pojímána jako 

specifický typ kulturní změny v závislosti na střetu různých kultur. Jinými slovy jde 

zde o to, jak se jednotlivé kultury vzájemně ovlivňují na základě šíření kulturních 

prvků a komplexů z jednoho společenství do druhého. Proto také při zkoumání 

kultur vyzdvihovali difuzionisté konkrétní vývoj před abstraktně stanovenými 

evolučními stádii a geografický prostor proti času. Dále zdůrazňovali migraci 

jednotlivých etnik a šíření kulturních prvků proti významu vynálezů a univerzální 

evoluci celého lidstva. 

                                                 
10 SOUKUP, V.: Antropologie: Teorie člověka a kultury, s. 339. 

11 KOKAISL, P.: Základy antropologie, s. 110. 

12 KOKAISL, P.: Základy antropologie, s. 144. 

13 SOUKUP, V.: Antropologie: Teorie člověka a kultury, s. 431. 
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Navzdory skutečnosti, ţe byly oba tyto směry v rozporu, podařilo se jim vytvořit 

předpoklad pro systematické studium kulturních prvků a komplexů. Ţádný z nich 

však nebyl schopný postihnout jednotlivé kultury jako integrované systémy, a proto 

studium pozdějších antropologů bylo spjato se snahou studovat kultury jako 

systémové jednotky. 

Antropologického myšlení se i nadále vyvíjelo skrze takové směry, jakými byl 

například konfiguracionismus. Toto hnutí se soustředilo na zkoumání kulturních 

systémů studovaných jako souhrny vnitřně integrovaných prvků. Výchozím 

postulátem konfiguracionistů byl předpoklad, ţe za vnější růzností artefaktů, idejí a 

vzorů chování se skrývá jednotící řád. Tato kulturní konfigurace dává kaţdé kultuře 

její jedinečný ráz. Jejím studiem zjišťujeme zvláštnosti té které kultury a to, jak 

v dané kultuře fungují vztahy mezi lidmi. Ty se projevují formou určitého chování, 

přičemţ pokud se tato nepsaná pravidla nedodrţují, následují odpovídající sankce.14 

Představitelé konfiguracionismu nebyli sice pro dějiny antropologie tak důleţití, 

avšak vytvořili předpoklady pro ustanovení dalšího směru, a to psychologické 

antropologie. Jejím jádrem se stala teorie kulturního determinismu, kdy při 

formování lidské osobnosti hraje nejdůleţitější roli kultura, kterou si člověk 

osvojuje v procesu socializace a enkulturace.15 

Ačkoli všechna předchozí paradigmata hrála svou roli, co se týče vývoje 

antropologického myšlení, rozhodující zvrat pro ustanovení moderní antropologie 

přišel ve dvacátých letech 20. století se vznikem klasického a strukturálního 

funkcionalismu. Antropologové v této době začali zkoumat kultury na systémové 

úrovni, čímţ došlo ke kvalitativním změnám co do oblasti teorie, tak metodologie. 

Tato dvě paradigmata se odrazila na změně antropologického myšlení i na způsobu 

výzkumné práce v terénu. To se projevilo i ve formování nových hypotéz, metod, 

teorií, pojmů a technik výzkumu. Předmětem zájmu antropologů se stalo studium 

kulturních prvků z hlediska jejich přínosu pro společnost.16 

Mezi hlavní představitele klasického a strukturálního funkcionalismu patřili 

Bronisław Kasper Malinowski a Alfred Reginald Radcliffe-Brown. Inspirovalo 

je hlavně pojetí společnosti jako seberegulujícího celku a integrovaného systému, 

který představuje třídu jevů, jeţ je nezávislá na psychice jednotlivců. S touto 

                                                 
14 KOKAISL, P.: Základy antropologie, s. 149. 

15 SOUKUP, V.: Antropologie: Teorie člověka a kultury, s. 475. 

16 SOUKUP, V.: Antropologie: Teorie člověka a kultury, s. 477. 
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koncepcí, která podstatně ovlivnila funkcionalisty, přišel francouzský sociolog 

Émile Durkheim. Zakladatelé funkcionalismu byli přesvědčeni, ţe kaţdý prvek 

sociokulturního systému plní nezastupitelnou funkci slouţící k zachování celku.17 

Podle Malinowského představuje kultura systém institucí, které slouţí 

k přizpůsobení se člověka vnějšímu prostředí a uspokojování lidských potřeb. 

Malinowski rozlišuje tři typy potřeb, a to biologické (základní), instrumentální 

(sekundární) a symbolické. Tyto potřeby jsou hierarchicky uspořádané, kdy 

nejdůleţitější roli hrají potřeby biologické a procesy jejich uspokojování. Z jeho 

pohledu se uspokojování potřeb uskutečňuje prostřednictvím organizovaných 

činností, které se sdruţují v instituce. Kultura je podle něho systémem, který se 

skládá z částečně autonomních a částečně řízených institucí, jeţ vystupují jako část 

celku. Malinowski zastává názor, ţe všechny instituce mají stejnou, univerzální 

strukturu, kterou tvoří charta, personál, normy a pravidla, hmotné zařízení, aktivita 

a funkce.18 Jako klíčový prvek vnímá právě pojem funkce, coţ je v jeho pojetí 

integrovaný výsledek činnosti instituce jako celku. Tato funkce vyjadřuje roli, 

kterou instituce hraje v kulturním systému. Funkcionalismus pro něho znamená 

vysvětlovat a chápat všechny prvky kultury z pohledu jejich přínosu pro společnost. 

Jak P. Kokaisl uvádí: „Společenské struktury je třeba posuzovat podle toho, zda 

jsou pro fungování společnosti přínosné, nebo škodlivé, případně jak napomáhají 

společnosti adaptovat se na přicházející změny. Kritici funkcionalismu poukazovali 

na roli jednotlivce ve společnosti, který je podle funkcionalistů pouhou loutkou  

hrající poţadovanou roli tak, aby byla přínosná pro společnost.“19 Proto je obecně 

moţné za hlavní myšlenku klasického funkcionalismu označit, ţe společnost je 

fungující systém tvořený jednotlivými prvky, které lze hodnotit z hlediska jejich 

uţitečnosti pro systém. Je důleţité také zmínit, ţe kaţdá instituce uspokojuje určitou 

oblast potřeb a všechny dohromady tvoří vnitřně sjednocený systém, a to kulturu 

s organicky propojenými částmi.20 V souvislosti s institucemi vysvětloval 

Malinowski i změnu kultury. Podle jeho názoru k její změně dochází tehdy, mění-li 

se instituce. Proměny institucí jsou pak způsobeny buď vznikem nových potřeb, 

nebo střetem s jinou kulturou, pod jejímţ vlivem dojde ke změně institucí. 

                                                 
17 ERIKSEN, T. H.: Sociální a kulturní antropologie, s.  28-29. 

18 SOUKUP, V.: Antropologie: Teorie člověka a kultury, s. 483.. 

19 KOKAISL, P.: Základy antropologie, s. 157. 

20 SOUKUP, V.: Antropologie: Teorie člověka a kultury, s. 483. 
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Druhá významná osobnost funkcionalismu, Alfred Reginald Radcliffe-Brown, na 

rozdíl od Malinowského názoru zkoumat sociokulturní systém z hlediska kultury, 

upřednostnil studium sociální struktury. Předmětem jeho zájmu se zde stala hlavně 

analýza přínosu institucí k uchování stability a soudrţnosti společnosti.21 

Radcliffe-Brown byl inspirován modelem přírodních věd, přesněji představou 

biologického organismu, který připodobňoval k sociálnímu systému. Domníval se, 

ţe je moţné instituce přirovnat k jednotlivým orgánům lidského těla, které udrţují 

celé tělo funkční. Podobně jako jednotlivé orgány, tak i instituce slouţí k udrţování 

celkového řádu ve společnosti. Inspirace přírodními vědami se také odráţí v jeho 

mínění, ţe antropologie, obdobně jako fyzika či chemie, zkoumá určitou třídu 

struktur. Podle jeho názoru stejně jako je ve fyzice struktura atomu chápána jako 

systém vztahů mezi elektrony a protony, je moţné sociální strukturu povaţovat za 

systém vztahů mezi jednotlivci. Obecně pak definuje sociální strukturu jako 

„organizaci vztahů mezi lidmi, vymezenou a kontrolovanou prostřednictvím 

institucí, tj. společensky ustanovených norem nebo vzorů chování. Podle 

Radcliffe-Browna je sociální struktura jako systém vztahů osoby k osobě zaloţena a 

organizována na podkladě souboru vnitřních strukturálních principů. Kulturní 

prvky, jako jsou zvyky a obyčeje proto není moţné pochopit studiem jich 

samotných, ale analýzou funkční role, kterou hrají ve vztahu k sociální struktuře.“22 

V souvislosti s touto teorií Radcliffe-Brown operuje s pojmem funkce, kterou vnímá 

jako nutný prostředek sociální integrace, jenţ zajišťuje soudrţnost sociální 

struktury. Nezabývá se však studiem funkce samotné, ale jejím přínosem 

k uchování solidarity, soudrţnosti a sociální stability, tudíţ analýzou vlastního 

fungování sociální struktury.23 
 

Oba hlavní představitelé klasického a strukturálního funkcionalismu tedy ve svých 

teoriích o studiu sociálních systémů rozpracovali funkcionální metodu a uplatňovali 

holistický, tj. celostní přístup. Tento způsob myšlení zdůrazňuje, ţe všechny 

vlastnosti nějakého systému nelze určit nebo vysvětlit pouze zkoumáním jeho částí. 

Naopak celek podstatně ovlivňuje i fungování nebo podobu svých částí. Dále se 

shodli na tom, ţe jednotící metodologickou bázi raného funkcionalismu tvoří tři 

postuláty: První je postulát funkcionální jednoty, jehoţ základem je předpoklad, ţe 

                                                 
21 ERIKSEN, T. H.: Sociální a kulturní antropologie, s. 29. 

22 SOUKUP, V.: Antropologie: Teorie člověka a kultury, s. 489. 

23 ERIKSEN, T. H.: Sociální a kulturní antropologie, s. 29. 
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kaţdý prvek společnosti, kaţdá instituce, slouţí k zachování celku. Druhý postulát 

je zaloţen na univerzálnosti funkcionalismu, coţ znamená, ţe kaţdý prvek plní 

nějakou pozitivní funkci pro celek. Třetí a poslední postulát se opírá o myšlenku 

funkcionální nepostradatelnosti sociokulturních jevů. Zde se jedná o to, ţe 

kaţdá významná ţivotní funkce je nezastupitelnou a neoddělitelnou součástí 

sociálního systému.24 

Pro směr funkcionalistů bylo také charakteristické studium zaloţené na intenzivním 

terénním výzkumu a s ním spjaté metodě zúčastněného pozorování, které se 

stávají metodologickým základem moderní britské sociální antropologie. 

Funkcionalismus je pravým opakem evolucionismu v tom smyslu, ţe 

antropologický výzkum je zde zaloţen převáţně na empirii.25 Antropologové tedy 

na základě tohoto nového názoru programově opouští klid a bezpečí svých 

pracoven. Vydávají se za svým výzkumem do světa tradičních domorodých kultur, 

aby zde empiricky studovali skutečné lidi jako součást konkrétního kulturního 

systému. To znamená, ţe zatímco se práce evolucionistů odehrávala převáţně na 

základě studia zprostředkovaných svědectví či textů, funkcionalistický přístup byl 

zaloţen na vlastní zkušenosti antropologa. S příchodem etnografických terénních 

výzkumů tak končí období spekulativního bádání.  

Je také nutné zmínit, ţe oba funkcionalisté zkoumali společenské jevy skrze 

synchronní, nikoli diachronní perspektivu.26 Jinak řečeno, zabývali se zkoumáním 

současné, přítomné skutečnosti a srovnávali její struktury a vztahy. Naopak se 

nezaobírali sledováním proměn a vývojových tendencí určitých jevů v dějinách, v 

čase. 

 

1.2 Přínos Evans-Pritcharda do antropologického myšlení 

V předchozí kapitole jsem popsala základní mezníky ve vývoji antropologického 

myšlení. Větší prostor jsem věnovala obzvláště klasickému a strukturálnímu 

funkcionalismu, protoţe tento směr bezprostředně ovlivnil Evans-Pritcharda. Toto 

uvedení do dějin antropologie bylo nezbytné z toho důvodu, abych na něm mohla 

popsat, čím se přístup Evans-Pritcharda co se týče teorie a metodologie liší od jeho 

                                                 
24 SOUKUP, V.: Antropologie: Teorie člověka a kultury, s. 478. 

25 ERIKSEN, T. H.: Sociální a kulturní antropologie, s. 31. 

26 KOKAISL, P.: Základy antropologie, s. 157. 
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předchůdců. Jinými slovy, nejdříve bylo nutné vysvětlit předešlé postoje ke studiu 

společnosti, člověka a kultury, abych na tyto přístupy mohla následně navázat a 

objasnit, čím novým do antropologického výzkumu přispěl Evans-Pritchard. 

Ten byl pokračovatelem Malinowského a Radcliffe-Browna, tudíţ převáţně ve 

svých raných pracích rozvíjel klasickou verzi funkcionalismu. Na počátku své 

kariéry zastával názor, ţe východiskem výzkumu určité instituce musí být analýza 

funkcí z hlediska jejich příspěvku k integritě a stabilitě sociální struktury.27 

Nicméně v jeho pozdějších dílech je moţné sledovat metodologický odklon od 

pozitivistické analýzy vnějších funkcí institucí k interpretaci jejich smyslu. Stále 

více totiţ povaţoval za nutné pochopit hlavně vnitřní smysl, logiku a význam té 

které instituce pro členy dané společnosti, abychom jí mohli zcela porozumět.28 

Evans-Pritchard ve čtyřicátých a padesátých letech 20. století opustil zásady 

klasického funkcionalismu. Přiklonil se k pojetí antropologie jako humanitní vědy 

jako protikladu do té doby upřednostňovaného přístupu jejího pojímání jako vědy 

přírodní.29 Tím pádem byl pozitivistický přístup, pro který byla charakteristická 

snaha vysvětlovat společnosti jako přírodní systémy, postupně nahrazován 

přístupem idiografickým. Funkcionalisté chápali společnost jako přírodní systém, 

jako biologický organismus, ve kterém instituce přirovnávají k jednotlivým 

orgánům lidského těla a udrţují ho funkční. Naopak Evans-Pritchard na společnost 

nahlíţel jako na systém morální, který je moţný skrze antropologický výzkum 

pochopit a odpovídajícím způsobem vysvětlit. Věřil, ţe nahlíţení na kulturu z čistě 

vědeckého hlediska ji dehumanizuje. Popis lidí vyţaduje více neţ jen měření. Pro 

jejich pochopení je nutné pochopit i jejich vnitřní touhy a myšlení, stejně jako jejich 

vnější jednání. Proto za rozhodující pro objasnění fungování společnosti 

Evans-Pritchard povaţoval výzkum symbolické dimenze kultury, porozumění 

hodnotám, idejím, aspiracím, cílům a rozhodnutím jednotlivých členů společnosti. 

Z tohoto důvodu přesunul pozornost od studia funkcí institucí k výzkumu jejich 

smyslu a významu v konkrétním kulturním kontextu a předjímal tak interpretativně 

koncipovanou symbolickou antropologii.30 

                                                 
27 ERIKSEN, T. H.: Sociální a kulturní antropologie, s. 257. 

28 SOUKUP, V.: Antropologie: Teorie člověka a kultury, s. 492. 

29 ERIKSEN, T. H.: Sociální a kulturní antropologie, s. 33. 

30 SOUKUP, V.: Antropologie: Teorie člověka a kultury, s. 494-495. 
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Evans-Pritchard se také lišil od funkcionalistů ve svém pojetí historické 

perspektivy. Zatímco funkcionalisté výlučně preferovali synchronní analýzu, 

Evans-Pritchard usiloval o sblíţení obou metodologických východisek.31 Chtěl 

dosáhnout toho, aby se vyuţívalo rovnoměrně jak synchronní, tak diachronní 

analýzy. Snaţil se tedy o to, aby antropologové zkoumali různé společnosti jak 

v prostoru, tak v čase.  

Také tvrdil, ţe hlavním problémem, kterému antropologové čelí, je záleţitost 

překladu. Neboli je problém najít způsob, jak přeloţit myšlenky jednoho člověka 

do světa jiné kultury, a tímto způsobem dané kultuře porozumět. Další nesnází je 

následně přeloţit toto porozumění zpět do své kultury tak, aby vysvětlení chápali i 

ostatní lidé z té dané společnosti. Evans-Pritchard zastával názor, ţe antropologové 

jsou jen zřídkakdy schopni vstoupit do myslí lidí, které studují. Tudíţ jim přisuzují 

motivace, které lépe vystihují jejich vlastní kulturu spíše neţ tu, kterou zkoumají. 

Proto antropologické teorie o ostatních národech a kulturách často riskují, ţe budou 

pokřiveny vlastními zájmy a zaujatostí antropologů.32 

Dnes je jiţ klasickou ukázkou Evans-Pritchardova přístupu ke studiu kultury jeho 

výzkum čarodějnictví mezi africkými Azandy. Podle něj představuje víra 

v čarodějnictví svébytnou kulturní konstrukci a interpretační schéma, které dává 

smysl kaţdodennímu ţivotu těchto domorodých lidí.33 
 

Evans-Pritchardův přínos do antropologie se projevil i v oblasti výzkumu. Ten 

rozdělil do tří základních fází. V první fázi se vědec věnuje sběru, popisu a 

klasifikaci antropologických dat přímo v terénu. V této fázi výzkumu je antropolog 

součástí daného společenství, aktivně se podílí na ţivotě mezi jeho členy, učí se 

jejich jazyku, myslet v jejich pojmech a chápat jejich hodnoty. Pak se snaţí to vše 

vysvětlit v kategoriích a hodnotách své vlastní kultury. Usiluje tedy o vnitřní popis 

určité společnosti z pohledu domorodých lidí a její vysvětlení tak, aby ji správně 

chápala naše západní kultura. V druhé fázi se vědec zabývá strukturální analýzou, 

která by měla osvětlit strukturální uspořádání společnosti. Jejím úkolem je zachytit 

obraz dané společnosti jako systémového celku, který by byl srozumitelný i 

člověku, který danou kultury nesdílí. Člověk by měl být schopen pochopit různé 

                                                 
31 SOUKUP, V.: Antropologie: Teorie člověka a kultury, s. 496. 

32 ERIKSEN, T. H.: Sociální a kulturní antropologie, s. 41. 

33 Magic. Encyclopedia Britannica. [online]. [cit. 2011-10-25]. Dostupné z: 

<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/356655/magic/215630/Sociological-theories?anchor=ref719084.  Anglický originál. Vlastní překlad. 
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oblasti sociálního ţivota na základě toho, ţe pozoruje, jak spolu jednotlivé části 

kultury vzájemně souvisí. Poslední fáze výzkumu se věnuje komparaci, jejímţ 

prostřednictvím antropolog stanoví hlavní rysy strukturálních forem a příčiny jejich 

variací. Evans-Pritchard však odmítal rozsáhlé mezikulturní rozbory a srovnávání, 

které podle jeho názoru vytrhávají antropologická data z původního sociokulturního 

kontextu. Naopak věřil v intenzivní srovnávací studie, které jsou prováděné u 

podobných společností, a to v omezeném rozsahu.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 SOUKUP, V.: Antropologie: Teorie člověka a kultury, s. 496. 
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2 Náboženství 

V další kapitole mé práce se zaměřím na koncept náboţenství, protoţe i tomu se 

Evans-Pritchard podstatným způsobem věnoval. Antropologové se zaobírají tímto 

tématem, neboť z jejich hlediska představuje institucionalizovanou třídu 

sociokulturních předpisů a kulturních idejí. Ty určují sdílený způsob myšlení a 

jednání příslušníků určité kultury a ovlivňují fungování společenského řádu. I díky 

němu jsou schopni lépe pochopit studované společenství a lidi v něm.35 Pojmu 

náboţenství se věnuji také proto, ţe čarodějnictví je tak, jak ho chápal 

Evans-Pritchard a jak mu rozumím i já, jednou z prvních forem náboţenství. 

Nicméně kaţdý z antropologů viděl podstatu náboţenství v něčem jiném a nemuseli 

by tak s tímto názorem souhlasit. Proto v této kapitole plánuji podniknout menší 

výpravu do dějin antropologie náboţenství a představit několik, podle mého mínění 

důleţitých, osobností dané subdisciplíny. Ráda bych čtenáře seznámila s rozdílnými 

přístupy antropologů k náboţenství a v závislosti na jejich názorech vysvětlila, proč 

povaţuji, stejně jako Evans-Pritchard, čarodějnictví za druh náboţenské víry. 

V tradičních společnostech mělo náboţenství velký vliv, neboť představovalo 

významný nástroj sociální kontroly a utvářelo morálku a světový názor členů dané 

kultury. V ţivotech jedinců hrálo velmi důleţitou roli a zasahovalo do různých 

oblastí jejich ţivota, coţ je důvodem, proč se i jeho studiu antropologové věnují. 

Usilují tak o lepší pochopení daných společností. Jak ve své knize uvádí V. Soukup: 

„Náboţenská víra a s ní spjaté vzorce chování a instituce představují velice 

komplexní systém, který antropologové studují v širším kulturním kontextu, 

zejména ke vztahu k ekonomice, politice, právu a projevům lidské kreativity. 

Antropologický výzkum umoţňuje pochopit, jak lidé prizmatem náboţenství 

vymezují své místo ve vztahu k přírodě, člověku, společnosti a transcendentnímu 

světu bohů, duchů, démonů a dalších nadpřirozených bytostí a jevů jako svébytných 

kulturních konstrukcí.“36 Zde je jasně patrné, kolik sfér lidského ţivota náboţenství 

ovlivňuje a tím pádem utváří názory člověka na ţivot a na své místo v něm. Jeho 

prostřednictvím jedinec hledá určitou konečnou pravdu, která by dala smysl jeho 

ţivotu. V závislosti na tomto přesvědčení následně i jedná. To je důvod, proč se 

                                                 
35 SOUKUP, V.: Antropologie: Teorie člověka a kultury, s. 319. 

36 SOUKUP, V.: Antropologie: Teorie člověka a kultury, s. 319. 
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antropologové zabývají náboţenstvím, aby i na jeho základě zkoumali tu kterou 

kulturu a společnost.37  

Je podstatné si uvědomit, ţe západní vnímání náboţenství se můţe velmi lišit od 

toho, které mají neevropské kultury. Z této příčiny antropologové označují nálepkou 

náboţenství i takové jevy a procesy, které členové dané společnosti povaţují za 

posvátné, tajemné a nevysvětlitelné. Zahrnují sem tedy i pojmy jako čarodějnictví, 

věštby, magie, totemismus, kletby a uřknutí.38 

Nicméně je pravdou, ţe různí antropologové nahlíţejí na náboţenství rozdílně a 

zastávají k němu různá stanoviska. Lze to vidět uţ ve skutečnosti, ţe je obtíţné 

vytyčit jedinou správnou definici náboţenství, které by dávali přednost. Kaţdý 

z antropologů ho totiţ pojímá jinak.  

Názory a přístupy k náboţenství se během času měnily a vyvíjely, kdy kaţdý 

z odborníků tvrdil, ţe jeho původní podstatou je něco jiného. Pravděpodobně 

nejvíce se od sebe lišily perspektivy pozitivistických vědeckých antropologů, kteří 

zastávali názor, ţe veškeré náboţenství je iracionální. V jejich opozici stáli ti, 

jejichţ víra v západní představy o řádu a pravdě byla otřesena po jejich setkání 

s alternativními domorodými kosmologiemi.39 Tito vědci zjistili, ţe systém víry 

domorodců můţe být i velice uceleným a logickým systémem. 

 

2.1 Prvotní náboženství 

Na začátku mé pouti po různých přístupech k náboţenství bych ráda uvedla jméno 

Friedricha Maxe Müllera, který stál na počátku vzniku antropologie náboţenství 

jako samostatné tematické oblasti výzkumů. Müller viděl pravý původ náboţenství 

v emocionálním vztahu člověka k přírodnímu dění. Podle něho člověk začal dávat 

jména přírodním silám, ke kterým měl určitý vztah. Tento akt pojmenování změnil 

vztah lidí k přírodním silám do té míry, ţe původní pojmy byly posléze nahrazeny 

představami samostatných boţských bytostí.40 
 

                                                 
37 POSPÍŠIL, L.: Systém víry: Náboženství a magie. Katedra občanské výchovy a filosofie. [online]. [cit. 2011-10-28]. Dostupné z: 

<http://userweb.pedf.cuni.cz/kov/download/pospisil_nabozenstvi.pdf. 

38 POSPÍŠIL, L.: Systém víry: Náboženství a magie. Katedra občanské výchovy a filosofie. [online]. [cit. 2011-10-28]. Dostupné z: 

<http://userweb.pedf.cuni.cz/kov/download/pospisil_nabozenstvi.pdf. 

39 BOWIE, F.: Antropologie náboženství, s. 14. 

40 SOUKUP, V.: Antropologie: Teorie člověka a kultury, s. 320. 

http://userweb.pedf.cuni.cz/kov/download/pospisil_nabozenstvi.pdf
http://userweb.pedf.cuni.cz/kov/download/pospisil_nabozenstvi.pdf
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Dalším jménem, které je třeba zmínit, je Herbert Spencer. Ten zastával ideu, ţe 

náboţenství vzniklo z pozorování, ţe ve snech můţe já opustit tělo a ţe po smrti 

člověka se jeho duch zjevuje ţivým potomkům právě ve snech. V těch má různé 

podoby a funkce. Duch můţe být dobrotivý i škodlivý. Proto se provádějí rituály, 

aby se předešlo případnému škodlivému působení. Tyto rituály se označují jako 

„kult mrtvých“. Duchové později dosáhnou postavení bohů. Pro Spencera tak bylo 

náboţenství emocionálním postojem lidí k jejich předkům, které vyústilo v jejich 

uctívání.41 

V 19. století se studie antropologů zaměřily na takové ideové systémy, jako jsou 

totemismus, šamanismus, animismus, magie, atd. Mezi hlavní postavy vědců, kteří 

se v této době náboţenstvím zabývali, patřil Edward Burnett Tylor. Tento 

antropolog se zajímal o původ a vývoj od nejjednodušších začátků po sloţitější 

formy dnešního velkého světa náboţenství. Tylor vymezil náboţenství jako „víru 

v nadpřirozené bytosti“. Tvrdil, ţe náboţenské myšlení se vyvíjelo ve třech stádiích, 

a to animismus, polyteismus a monoteismus. Také ve svém myšlení zdůrazňoval 

roli duše, kterou přisuzoval ţivým i neţivým předmětům. Duší nazýval i ţivotní sílu 

či osobnost, kterou mohou mít veškeré předměty. Dále zavedl pojem fetišismu, 

který je podle něj zvláštním typem animismu. Z jeho hlediska je fetišismem víra 

v duchy usídlené v člověkem vyrobených artefaktech. Aby se určitý předmět stal 

oduševnělým, je nutné, aby prošel určitým rituálem, posvěcením. Takový předmět 

pak získává nadpřirozenou vlastnost.42 

Antropologem, který se věnoval náboţenské problematice, byl i Robert Ranulph 

Marett. Ten byl přesvědčen o existenci vývojově starší fáze náboţenství, neţ je 

animismus. Toto stadium vývoje označil jako animatismus, který spočívá ve víře 

lidí v existenci nadpřirozené síly, jeţ se můţe nerovnoměrně vtělit do lidí, zvířat 

i předmětů, a to aniţ by museli projít rituálem.43 

Dalším, kdo se zabýval studiem náboţenství, byl John Lubbock. Ten zastával názor, 

ţe v raných fázích vývoje primitivních společností náboţenství vůbec neexistovalo. 

Byl tedy zastáncem prvotního ateismu, který byl v pozdějších stádiích vývoje 

                                                 
41 BOWIE, F.: Antropologie náboženství, s. 25. 

42 POSPÍŠIL, L.: Systém víry: Náboženství a magie. Katedra občanské výchovy a filosofie. [online]. [cit. 2011-10-28]. Dostupné z: 

<http://userweb.pedf.cuni.cz/kov/download/pospisil_nabozenstvi.pdf. 

43 MURPHY, R. F.: Úvod do kulturní a sociální antropologie, s. 172. 
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společnosti vystřídán fetišismem, totemismem, šamanismem, pohanstvím 

a naposledy křesťanstvím.44 

Důleţitou roli v náboţenské antropologii zaujímá James George Frazer, který 

se domníval, ţe vývoj lidského myšlení probíhal od magie, přes náboţenství 

aţ po vědu. Tvrdil, ţe magie předcházela náboţenství, avšak kdyţ lidem v jejich 

poznání nepomohla, obrátili se k víře v duchovní bytosti. Potom, co jim ani 

vysvětlení skrze náboţenství nepomohlo, obrátili se k vědě. Ta má paradoxně 

mnohem blíţe opět k magii neţ k náboţenství. Lidé jsou totiţ, stejně jako v období 

magie přesvědčeni, ţe jsou schopni ovládnout přírodu, tentokrát však na základě 

skutečných znalostí příčinnosti věcí a jevů.45 

Mezi další představitele, kteří se zaobírali náboţenskou antropologií, patřil William 

Robertson Smith. Ten přispěl do daného oboru svým zájmem o studium sociální 

funkce náboţenské víry jako nástroje posilujícího integritu společnosti. Podle něho 

náboţenské rituály a instituce oběti výrazně přispívají k udrţení společenské 

solidarity.46 

Další postavou, která se zabývala náboţenskou koncepcí v souvislosti s fungováním 

společnosti, byl Émile Durkheim. Tento myslitel přišel s tím, ţe náboţenství má 

povahu sociální a je projekcí sociálních hodnot daného společenství. Nepovaţoval 

náboţenství za klamnou formu společenského vědomí, protoţe byl přesvědčen, ţe 

stejně jako jiné společenské instituce reaguje na potřeby společnosti a posiluje 

solidaritu mezi jejími členy. Durkheim se také věnoval tématu totemismu, jenţ 

je podle něho vzájemně spjatý komplex náboţenských představ a obřadů. 

Totemismus vnímal jako víru v mystické příbuzenství mezi společenským 

segmentem (rodina, linie, klan) a mezi přírodním druhem (rostlina, zvíře), případně 

více takovými druhy. Totemická skupina není příbuzná s duchem jednoho zvířecího 

individua, ale s celým druhem tohoto zvířete či rostliny, tudíţ s celým mnoţstvím 

druhů. Durkheim tvrdil, ţe totemy, mající podobu určitého zvířete či rostliny, byly 

pro členy klanu posvátnými symboly a vyjadřovaly hlavní hodnoty a normy daného 

společenství. Obřady a rituály spojené s nimi fungovaly jako nástroj kolektivní 

soudrţnosti a společenské integrace, protoţe účast na nich byla vţdy společenskou 

                                                 
44 SOUKUP, V.: Antropologie: Teorie člověka a kultury, s. 320-321. 

45 BOWIE, F.: Antropologie náboženství, s. 26. 

46 SOUKUP, V.: Antropologie: Teorie člověka a kultury, s 321. 
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událostí nabitou emocemi. To vše přispívalo k tomu, ţe upevňovali společenskou 

solidaritu a řád.47 
 

Na Durkheimovy myšlenky reagoval Alfred Reginald Radcliffe-Brown. Zastával 

názor, ţe kaţdý zvyk, víra nebo rituál plní důleţitou funkci při řízení, schraňování 

a předávání pro společnost podstatných hodnot a norem. Byl typickým 

představitelem funkcionalismu, tudíţ tvrdil, ţe náboţenství funguje jeho účinný 

nástroj posílení stability společnosti a uchování její integrity. K náboţenství se 

vyjadřoval i druhý důleţitý reprezentant funkcionalismu, Bronisław Kasper 

Malinowski. Z jeho pohledu představuje náboţenství mechanismus, jehoţ 

prostřednictvím lidé překonávají stres a duševní napětí skrze provádění rituálů.48 

Ve stejné době se studiem náboţenství zabýval i Wilhelm Schmidt. Na rozdíl 

od evolucionistických teorií polyteismu však zastával domněnku, ţe na počátku 

náboţenství byl monoteismus. Myšlenka jediného boha podle něho byla později 

nahrazena polyteismem, nicméně k ideji jednoho boha lidi nakonec vrátilo 

ţidovství.49 

Představitelem náboţenské antropologie byl samozřejmě i Evans-Pritchard. Ten 

říkal, ţe společenské instituce, včetně náboţenství, vyjadřují ideje, hodnoty a 

normy, nikoli utilitární principy. Proto je vţdy nutné zkoumat jejich vnitřní smysl a 

logiku z hlediska členů dané společnosti.50  

Velkým mezníkem v náboţenském myšlení byl přístup, který přinesl Claude 

Lévi-Strauss. Tento antropolog se zabýval hlavně totemismem a mytologickými 

systémy. Tvrdil, ţe totemismus není náboţenskou institucí ani nejstarší formou 

náboţenství. Spíše je klasifikačním prostředkem, který umoţňuje zařadit určité 

objekty nebo osoby do jistých tříd či kategorií. Lévi-Straussův výklad totemismu 

výstiţně popsala antropoloţka Fiona Bowleyová: „Podstatná není korespondence 

mezi klanem a nějakým zvířetem či totemickým znakem, nýbrţ strukturální vztah 

mezi totemickými tvory, kteří se pouţívají k přemýšlení o sociálních skupinách a 

k vyjadřování vztahu mezi nimi.“51 Zde můţeme jasně vidět posun v názoru 

na totemismus, jaký zaujímal Durkheim a postojem, jenţ zastával Lévi-Strauss. 

                                                 
47 POSPÍŠIL, L.: Systém víry: Náboženství a magie. Katedra občanské výchovy a filosofie. [online]. [cit. 2011-10-28]. Dostupné z: 

<http://userweb.pedf.cuni.cz/kov/download/pospisil_nabozenstvi.pdf. 

48 SOUKUP, V.: Antropologie: Teorie člověka a kultury, s. 327-328. 

49 SKALICKÝ, K.: Po stopách neznámého boha, s. 47. 

50 SOUKUP, V.: Antropologie: Teorie člověka a kultury, s. 497. 

51 SOUKUP, V.: Antropologie: Teorie člověka a kultury, s. 334. 

http://userweb.pedf.cuni.cz/kov/download/pospisil_nabozenstvi.pdf
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Zatímco Durkheim totemismus chápal jako náboţenskou víru, Lévi-Strauss na něj 

nahlíţel jako na umělý klasifikační systém. 

Posledním, koho v souvislosti s antropologií náboţenství zmíním, je Clifford 

Geertz. Ten na náboţenství pohlíţí jako na systém symbolů, který v lidech 

vyvolává silné a dlouhodobé psychické stavy (pocity a motivace) tím, ţe dává 

vzniknout představám o obecném řádu bytí a dodává jim prvky skutečnosti do té 

míry, ţe se lidem tyto pocity i motivace zdají výjimečně skutečné. Toto pojetí je 

zaměřeno na zkoumání způsobů, jak symboly a obřady působí jako vyjádření ţivota 

společnosti, a ne to, co se náboţenství snaţí osvětlit.52 

Tuto kapitolu bych chtěla zakončit s tím, ţe současná antropologie náboţenství je 

teoreticky i metodologicky velice různorodá. V průběhu celých dějin tohoto 

antropologického myšlení probíhaly a nadále probíhají diskuse o vztahu 

náboţenství, víry a kultury a způsobu jejich interpretace.  

 

2.2 Náboženství a Edward Evan Evans-Pritchard 

Jak uţ bylo řečeno, kaţdý antropolog pojímá náboţenství trochu jinak. Já bych se 

na základě četby knihy Čarodějnictví, věštby a magie u Azandů přiklonila 

k vyjádření C. Geertze, který ho definuje takto: „(1) systém symbolů, který směřuje 

k (2) ustavení mocných, všudypřítomných a dlouhotrvajících nálad a motivací u 

lidí; dosahuje toho (3) formulováním představ o obecném řádu bytí a (4) obklopuje 

tyto představy takovou aurou faktičnosti, ţe (5) nálady a motivace působí nezvykle 

realisticky.“53 Jinak řečeno bychom měli před studiem sociálních funkcí dát 

přednost zkoumání toho, co náboţenství znamená pro lidi. Měli bychom se tázat, 

jak jim pomáhá nacházet význam ve světě a jak dává smysl a směr lidské existenci. 

Studium bychom měli zaměřit na samotné náboţenství a nikoli na jeho společenské 

příčiny. Formulace C. Geertze  tedy vystihuje vše, co se ve svém díle snaţil popsat 

Evans-Pritchard. Sám autor se v této své práci pokusil převést víru do evropských 

pojmů, aby bylo moţné je srovnat s jinými náboţenskými jevy a aby bylo moţné 

najít vztah mezi náboţenstvím a uspořádáním společnosti. 

                                                 
52 BOWIE, F.: Antropologie náboženství, s. 33. 

53 ERIKSEN, T. H.: Sociální a kulturní antropologie, s. 257. 



 

30 

 

Podle Evans-Pritcharda víra v čarodějnictví představuje svébytnou kulturní 

konstrukci a interpretační schéma, jeţ dodává logiku kaţdodennímu ţivotu těchto 

domorodců. Tato konstrukce vystupuje v podobě sloţitého systému víry a rituálů, 

jenţ ovlivňuje sociální interakci, společenskou strukturu i ţivot jednotlivce. „Podle 

Evans-Pritcharda čarodějnictví představuje nativní explanační princip, jehoţ 

prostřednictvím domorodci vysvětlují příčinu lidských strázní, problémů, nemocí a 

dalších neštěstí. Současně funguje jako ideový výklad světa a normativní systém 

podporující ţádoucí vzorce chování.“54  

V závislosti na dřívější definici náboţenství je následně moţné vidět, 

ţe čarodějnictví můţe být vnímáno jako forma náboţenství, protoţe splňuje veškeré 

principy, na kterých náboţenská víra stojí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 SOUKUP, V.: Antropologie: Teorie člověka a kultury, s. 329. 
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3 Kniha Čarodějnictví, věštby a magie u Azandů 

3.1 Přístup ke knize  

Před samotným rozborem Evans-Pritchardovy knihy bych chtěla předeslat, ţe jsem 

se rozhodla hovořit o praktikantech/praktikantkách určitého mystického jevu 

(šamanismus, čarodějnictví, věštectví, magie) pouze v muţském rodě. Důvodem 

není to, ţe bych chtěla jedno pohlaví upřednostňovat a druhé naopak diskriminovat. 

Mým záměrem je pouze snaha o určitou ekonomičnost ve vyjadřování. Ráda bych 

se tímto způsobem vyhnula vypisování vět, ve kterých by sice byla rovnocenně 

zastoupena obě pohlaví, avšak odrazilo by se to na délce větných konstrukcí. Ty by 

byly často zbytečně rozvláčné. Pojem čaroděj, nikoli čaroděj/čarodějnice budu 

proto pouţívat kvůli zjednodušení.  

Dalším důvodem je také to, ţe čarodějnictví se v naší společnosti častěji spojovalo 

a stále spojuje spíše s ţenským pohlavím, přičemţ uţití ţenského rodu v tomto 

kontextu má mnohdy pejorativní význam. Své stanovisko vysvětlím na příkladu: 

Pokud se o někom řekne, ţe je čaroděj, lidé si o takovém člověku pomyslí, ţe umí 

něco neobyčejného nebo je něčím zvláštní. Toto označení si nutně nemusí spojovat 

s nějakým negativním postojem. Na druhé straně kdyţ nějakou ţenu nazveme 

čarodějnicí, ihned na ní pomýšlíme v souvislosti se zápornými vlastnostmi a 

předpokládáme u ní záměr škodit. Tento postoj je pravděpodobně ovlivněn 

i historií, kdy se pořádaly tzv. „hony na čarodějnice“. Kořeny tohoto druhu 

pronásledování sahají aţ do antických představ o démonech, zlých duších apod. 

V raném středověku se v opravdové
 
čarodějnictví nevěřilo a bylo povaţováno jen 

za pověru, takţe čarodějnické procesy prakticky neexistovaly. Situace se změnila 

po kříţových výpravách.
 
Aţ do té doby se čarodějnictví trestalo pouze církevními 

tresty (například vyobcováním z církve). Ke změně došlo aţ v okamţiku, kdy se 

s čarodějnictvím začalo nakládat jako s kacířstvím a vyţadovalo se pro ně světské 

potrestání. Honba na čarodějnice začala být také spojována s knihou Kladivo na 

čarodějnice, jeţ byla vydána dominikány v patnáctém století. Dílo mělo velký vliv 

http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mon
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_v%C3%BDpravy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hereze
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na obecné vnímání tohoto jevu, a to i přesto, ţe proti němu církev velmi rozhodně 

vystupovala.55 

Další důvod pro spojování čarodějnictví převáţně se ţenami byl i ten, ţe teologové, 

duchovní i světští soudci, kteří vytvářeli obraz čarodějnice, byli výlučně muţi. Ti 

kázali o ţenské bezboţnosti a schopnosti zla, coţ samozřejmě utvářelo i názor 

veřejnosti.56 

Poslední a nejdůleţitější důvod, proč ve své práci o čarodějnictví budu pouţívat 

muţský rod (čaroděj, šaman, mág apod.) je ten, ţe v zandské společnosti jsou tyto 

mystické jevy spojovány s převáţně muţskými činnostmi a záleţitostmi a tím 

pádem s muţským pohlavím. Ţeny mají jen málokdy co do činění s mystickou 

praxí. Z toho důvodu Azandové za původce různých mystických projevů označují 

šamany, čaroděje a mágy.57  

 

3.2 Slovníček důležitých pojmů 

Neţ se začnu věnovat samotnému obsahu knihy Evans-Pritcharda a jeho chápání 

konceptu čarodějnictví, věšteb a magie, mám v úmyslu uvést stručný výčet 

veškerých důleţitých pojmů, které se v knize vyskytují, a to spolu s jejich 

vysvětlením. Jsem si vědoma toho, ţe takovéto vysvětlivky mají většinou podobu 

přílohy na konci knihy. Nicméně z vlastní zkušenosti vím, ţe v tomto případě je 

nutné určité termíny vysvětlit ještě před samotným rozborem Evans-Pritchardova 

díla. Argumentem pro toto opatření je, ţe mnoho z těchto pojmů není pro člověka 

novinkou. Naopak, se spoustou z nich je čtenář uţ nějakým způsobem obeznámen a 

určitým způsobem na ně nazírá. A to je právě kámen úrazu a důvod, proč je nutné 

tyto představy opět vymezit z hlediska Evans-Pritcharda. Zandské pojímání 

některých jevů je totiţ často odlišné od toho, které má moderní člověk. Proto 

kdybych nejdříve neobjasnila tyto problematické pojmy, mohl by čtenář teprve 

v polovině práce zjistit, ţe celý koncept čarodějnictví, šamanismu, věšteb a magie 

chápal špatně, a mohl by začít s četbou nanovo. Osvětlením některých sporných 

fenoménů se tedy snaţím tomuto nebezpečí předejít. 

                                                 
55 GÁLOVÁ, J.: Inkvizice a čarodějnictví. Portál Antropoweb. [online]. 2005, č. 2. [cit. 2011-10-27]. Dostupné z: http://antropologie.zcu.cz/inkvizice-a-

carodejnictvi. 

56 LÁTAL, P.: Sabat čarodějnic. [online]. 2007. [cit. 2011-10-27]. Dostupné z: is.muni.cz/th/81584/ff_b/Bakalarska_prace.doc, s. 13. 

57 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 184. Anglický originál. Vlastní překlad. 

http://antropologie.zcu.cz/inkvizice-a-carodejnictvi
http://antropologie.zcu.cz/inkvizice-a-carodejnictvi
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3.2.1 Pojmy 

Čarodějnictví („mangu“)   

1 – čarodějná substance: látka materiální podstaty, která se vyskytuje v tělech 

některých lidí. Posmrtně bývá objevena prostřednictvím pitvy. Za ţivota čaroděje 

můţe být rozpoznána pomocí věštby. 

2 – čarodějnictví: duševní síla, esence, energie či vyzařování z duševní substance. 

Toto vyzařování způsobuje škody v oblasti zdraví i majetku. 

3 – čaroděj („boro mangu“): osoba, jejíţ tělo obsahuje čarodějnou substanci, nebo 

to o ní alespoň prohlašují věštby či proroci.  

Magie („ngua“) 

1 – magie: specifický postup, skrze který se dosahuje určitých cílů prostřednictvím 

uţívání léčiv. Účinnost těchto léčiv a zacházení s nimi je vázáno na magický obřad 

a je obvykle doprovázeno zaříkáváním. 

2 – léčiva: jakýkoli předmět, v kterém sídlí mystická síla a který je pouţíván během 

magických obřadů. Obvykle je rostlinného původu. 

3 – léčitelství: léčba patologických, chorobných stavů. Ta probíhá empirickými 

nebo magickými způsoby, prostřednictvím léčení či operací. Léčení se odehrává na 

základě podávání léků (empirický způsob) nebo léčiv (magický způsob). Operací se 

myslí manuální řešení a ošetřování chorobných stavů.   

(Zde bych chtěla zdůraznit rozdíl mezi léky a léčivy. Lék se podává na základě 

zkušenosti s nemocí a je to látka, která má pevné či kapalné skupenství. Tuto látku 

je nutné pozřít. Na druhé straně léčivo, které se v originálním díle Evans-Pritcharda 

označuje pojmem „medicine“, je podstaty magické. Také můţe mít kapalnou či 

pevnou formu, nicméně nemusí být vţdy určeno jen k jídlu či pití. „Medicine“ 

můţe být jakýkoli předmět obdařený mocí, který se pouţívá při různých obřadech. 

Je důleţité zmínit, ţe překlad tohoto slova můţe být obtíţný, protoţe v naší kultuře 

mají lék a medicína ten samý význam. V zandské společnosti se však tyto pojmy 

rozlišují, a proto i já je označuji rozdílně, jako léky a léčiva.)  

4 – léčitel: osoba praktikující léčitelství. 

5 – mág („boro ngua“): osoba, která ovládá léčiva a pouţívá je při magických 

obřadech. 
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Kouzelnictví neboli zlá, špatná, černá magie („gbegbere ngua“) 

1 – kouzelnictví: magie, která je zakázaná, nezákonná a je povaţována za věčnou. 

Je moţné se ho naučit, není to nějaká zděděná dispozice. 

2 – kouzelník („ira gbegbere ngua“): kdokoli, kdo ovládá zlá léčiva a pouţívá je 

během kouzelnických obřadů. 

3 – zlá, špatná léčiva: léčiva, která se pouţívají při kouzlení, zaklínání. 

Dobrá, bílá magie („wene ngua“) 

1 – dobrá magie: magie, která je společností schvalována.  

(Zde je potřeba dodat, ţe pokud ve své práci pouţívám pojmu magie, myslím tím 

dobrou magii. Jedná-li se o magii špatnou, pouţívám výrazu zlá, špatná magie či 

kouzelnictví.) 

2 – dobrá léčiva: léčiva, která jsou pouţívána během obřadů dobré magie. 

Zaříkávání („sima“) 

Zaříkávání: oslovování a promlouvání k léčivům, které je nedílnou součástí obřadů. 

Tabu („gira“) 

Tabu: vyhýbání se, nevykonávání určitého jednání na základě mystického 

přesvědčení, ţe jeho provedení by způsobilo nechtěný výsledek nebo by negativně 

ovlivnilo ţádoucí událost. 

Věštba („soroka“) 

1 – věštba: postup, jenţ odhaluje, co za normálních okolností zůstává skryto, nebo 

nemůţe být na základě experimentálního a rozumového usuzování samozřejmě 

odhaleno. 

(Tady je nutné zmínit, ţe Azandové vnímají věštbu jako „samostatnou jednotku“. 

Kdyţ se potřebují poradit, nejdou za věštcem jakoţto za člověkem. O radu neţádají 

toho určitého jedince, ale obracejí se přímo na věštbu jako takovou. Verdikty tedy 

dává vţdy věštba sama, nikoli člověk, který ji provádí. Z pohledu moderního 

člověka by se následně dalo říci, ţe domorodci věštbu personifikují, protoţe jí 

přisuzují duši. Na druhou stranu si však uvědomují, ţe věštba je jen věc, pokud 

nebyly splněny určité poţadavky k jejímu „oduševnění“. Této problematice se však 

budu věnovat později. Zandské pojímání věštby stručně vysvětluji uţ nyní, protoţe 

je to nutné k dalšímu chápání mé práce.) 

2 – jedová věštba („benge“): pracuje na základě podávání jedu kuřatům. 

3 – věštba třením desek („iwa“): operuje prostřednictvím dřevěného nástroje. 
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4 – termití věštba („dakpa“): funguje s pomocí dvou větví rozličných stromů, které 

se vrazí do termitiště. 

5 – věštba tří dřívek („mapingo“): provádí se prostřednictvím uskupení tří 

dřevěných klacíků. 

Prorokování („pa ngua“)  

Prorokování: způsob odhalování neznámého a toho, co často ani nemůţe být 

poznáno na základě pokusu a logiky. Prostředkem je zde člověk, který je inspirován 

léčivy, duchy, či obojím. 

Šamani („abinza“) 

Šamani: uskupení proroků, o kterých se věří, ţe dokáţí rozpoznat a bojovat 

s čarodějnictvím na základě poţitých léčiv, určitých tanců a s pomocí léčitelství. 

Duchové („atoro“) 

Duchové: duše lidí poté, co se posmrtně oddělily od těla. 

Duše („mbisimo“) 

Duše: předpokládaná duševní vlastnost v lidech či věcech, která se od nich můţe 

občas oddělit. 

(Zde chci upozornit, ţe Azandové přisuzují duši jak lidem, tak určitým předmětům, 

které byly prodchnuty mystickou mocí.) 

Vyšší bytost („mbori“) 

Vyšší bytost: duchovní existence, bytí, kterému se přisuzuje stvoření světa.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s.226-228. Anglický originál. Vlastní překlad. 
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4 Čarodějnictví 

Čarodějnictví je jev, který se prolíná celým zandským ţivotem. Vyskytuje se všude 

a lidé s ním mohou přijít kdykoli do styku. Je přirozenou součástí ţivota Azandů. 

Kaţdý z nich je na něj odborníkem, protoţe se jím tolik zabývá. Vzhledem k tomu, 

ţe je nezbytným podkladem pro ostatní zandská přesvědčení a víry, hodlám 

se fenoménu čarodějnictví věnovat nejdříve. 

 

4.1 Čarodějnictví a dědičnost 

Azandové nazývají čarodějnictví „mangu“, které je povaţováno za jistou duševní 

sílu. Ta se přenáší z rodiče na potomka. Čarodějnictví je tudíţ dědičnou 

záležitostí.59 Věří se, ţe člověk dědí „mangu“ vţdy po rodiči stejného pohlaví. 

Pokud je nositelem čarodějné substance muţ, jeho synové jsou automaticky také 

čaroději, nicméně to neplatí pro dcery. Taktéţ pokud má čarodějka děti, její dcery 

tuto čarodějnou substanci podědí, ale neplatí to v případě synů. 
 

Na jedné straně je zvláštní, ţe v zandské kultuře, která je jinak charakterizována 

svým silným patrilineárním směřováním, je moţné nalézt způsob matrilineárního 

přenosu.60 Avšak vysvětlení můţeme nalézt ve skutečnosti, ţe čarodějnictví, stejně 

jako tělesná duše, je součástí těla. Očekává se proto, ţe i v tomto případě se bude 

řídit zákony dědičnosti muţských a ţenských vlastností po otci či matce. 

 

4.1.1 Čarodějnictví a rod 

Zandský klan je skupina lidí, která je biologicky spřízněna. Vzhledem k tomu, 

ţe čarodějnictví je věcí dědičnosti, člověk by očekával, ţe pokud je určitý muţ 

čarodějem, všichni muţští členové jeho rodu by jimi měli být taktéţ.61 
Azandové 

sice tomuto argumentu rozumí, avšak neuznávají ho. V jejich pojímání 

čarodějnictví lidé povaţují za čaroděje pouze nejbliţší příbuzné stejného pohlaví.  

                                                 
59 SOUKUP, V.: Antropologie: Teorie člověka a kultury, s. 493. 

60 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 3. Anglický originál. Vlastní překlad. 

61 SOUKUP, V.: Antropologie: Teorie člověka a kultury, s. 493. 
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Jednou z moţností, jak se můţe rodina vyhnout nařčení z čarodějnictví je ten, 

ţe jednoduše zapře svého příbuzného. Pokud je člen klanu prokázaným čarodějem, 

jeho příbuzní tedy mohou prohlásit, ţe obviněný je bastardem. Takto s ním nejsou 

biologicky spřízněni, a proto nemohou být čaroději. V takovém případě svá tvrzení 

dokládají výčtem případů, při nichţ bylo během pitvy členů klanu dokázáno, ţe 

jejich těla neobsahovala čarodějnou substanci.62 
 

Zandská nauka dále říká, ţe i kdyţ je člověk synem čaroděje a má v sobě 

čarodějnou substanci, ještě to nemusí znamenat, ţe ji vyuţívá. Je moţné, ţe je tato 

látka neaktivní neboli „studená“. Člověk ji za celý svůj ţivot nemusí pouţít, a tudíţ 

nebývá označován za čaroděje. Proto domorodci povaţují čarodějnictví za vlastnost 

toho kterého jednotlivého člověka. Podle toho s ním zacházejí bez ohledu na jeho 

příslušnost ke klanu.63  

 

4.1.2 Osoba čaroděje 

Azandové se nestarají o to, zda se někdo narodí jako čaroděj. Zajímá je jen to, jestli 

se je určitý člověk v konkrétní situaci pokouší očarovat a tím se posléze zabývají. 

Tento jejich způsob myšlení lze pochopit na základě uvedeného jednání: Kdyţ 

člověk onemocní, neptá se jedové věštby (která má schopnost odhalit přítomnost 

čarodějné substance), zda je určitý člověk čarodějem. Jeho starostí je pouze to, zda 

ho podezřelá osoba v daný moment očarovává. Jinými slovy, Azandové se zajímají 

o čarodějnictví pouze v závislosti na konkrétních situacích, které se týkají jich a 

jejich zájmů. O to, zda je čarodějnictví trvalým stavem toho kterého jednotlivce, se 

uţ nestarají. Jejich postoj lze popsat i na následujícím příkladu: Jestliţe Azanda 

onemocní, neptá se hned, kdo jsou nejznámější čarodějové v okolí, a nepředkládá 

tato jména před jedovou věštbu. Místo toho se zajímá, kdo z jeho blízkosti k němu 

můţe cítit zášť. Následně se táţe věštby, zda je právě tímto člověkem v danou chvíli 

očarován. Z toho vyplývá, ţe Azandové se zajímají výlučně o dynamiku, funkčnost 

čarodějnictví v určitých situacích. Pouze ten, kdo je opakovaně věštbou označován 

jako osoba zodpovědná za nemoc či různé škody a neštěstí, je povaţován za 

ověřeného čaroděje.64 
 

                                                 
62 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 3. Anglický originál. Vlastní překlad. 

63 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 4. Anglický originál. Vlastní překlad. 

64 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 5. Anglický originál. Vlastní překlad. 
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To, ţe je někdo spojovaný s čarodějnictvím neznamená, ţe ho ostatní ostrakizují a 

pronásledují, neboť Azandové si uvědomují, ţe čarodějem můţe být kdokoli z nich. 

Ve skutečnosti je tomu tak, ţe vyjma šlechty a vlivných občanů společnosti bývá 

kaţdý její prostý člen příleţitostně označen věštbou jako čaroděj. Dotyční proto 

nebývají pronásledováni a vylučováni ze společnosti. Naopak, prokázaní čarodějové 

zastávají často ve společnosti určité postavení v závislosti na své moci. Lidé se 

k nim chovají s úctou uţ jen proto, ţe se jich kvůli jejich pověsti čarodějů obávají.65  

Azandové neví, kdo ze společnosti je a kdo není čarodějem. V podstatě se 

domnívají, ţe jím můţe být kterýkoli z jejich sousedů. To je důvodem, ţe se k sobě 

raději chovají slušně a neuráţí nikoho bez váţné příčiny. Tato jejich opatrnost 

posléze vede k tomu, ţe mezi většinou Azandů alespoň zdánlivě panují dobré 

vztahy a ţijí mezi sebou relativně v míru.  

 

4.1.2.1 Ne/vinný čaroděj 

„Jedním z nejpozoruhodnějších rysů evropského čarodějnictví je ochota, s jakou 

často čarodějové, aniţ by k tomu byli donuceni, přiznávají svou vinu a dokonce 

podávají obšírný výčet svých zločinů a jejich zařizování. Dá se říci, ţe do určité 

míry mohou lidé ţijící v komunitě, pro kterou je čarodějnictví běţnou záleţitostí, 

sami sebe přesvědčit, ţe opravdu ovládají určitou moc, jeţ jim ostatní připisují.“66 

Člověk se můţe následně ptát, jestli Azandové otevřeně přiznají své čarodějnictví, 

pokud i oni sami svým způsobem věří, ţe by jimi mohli být. Na tuto otázku se dá 

odpovědět jen v souvislosti s jejich pojímáním viny. 

Azandové vnímají vinu odlišně od moderních společností, protoţe na čarodějnictví 

pohlíţejí vţdy v závislosti na určité situaci. Za čaroděje tudíţ povaţují někoho jen v 

konkrétním okamţiku, kdy jinému způsobuje újmu. Poté uţ nikoli.  

Azanda je zvyklý být v roli oběti a ne naopak. Z této příčiny se diví, ţe on sám by 

měl být čarodějem a někomu způsobovat újmu.67 
Nikdy totiţ nepřemýšlel 

o čarodějnictví z tohoto pohledu. Proto vnímá rozdílně vinu u sebe a u ostatních. 

To je moţné díky skutečnosti, ţe čaroděj o své schopnosti ani nemusí vědět, a tím 

pádem můţe někomu škodit nezáměrně. „Celá tato problematika je nesmírně 

                                                 
65 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 54-55. Anglický originál. Vlastní překlad. 

66 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 56. Anglický originál. Vlastní překlad. 

67 SOUKUP, V.: Antropologie: Teorie člověka a kultury, s. 494.  
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sloţitá. Některé africké kmeny přemosťují toto úskalí, jeţ vyvstává mezi 

dokázaným činem čarodějnictví a prohlašovanou nevědomostí činu obviněného 

člověka tvrzením, ţe čaroděj můţe uškodit, aniţ by to chtěl.“68 
Azandové však tento 

názor nezastávají lehce. Často neuznávají, ţe by člověk o svých zlovolných 

skutcích a čarodějné síle nevěděl. Naopak věří, ţe čarodějové vedou tajný ţivot 

a ţe se svěřují a chvástají vlastními skutky před svými druhy. 

Jejich mínění však přesto v této záleţitosti kolísá. Například ostatní činí morálně 

odpovědné za spáchané zločiny. Jsou-li však sami obţalováni, trvají na své nevině. 

Tvrdí, ţe pokud někomu způsobili újmu, tak nezáměrně. Modernímu člověku 

se tyto názory právem mohou zdát jako naprosto protikladné. Nicméně Azanda 

soudí jen na základě vlastní zkušenosti, protoţe s ostatními nemá potřebu takové 

záleţitosti probírat a proto to nedělá. Svůj vlastní případ tak vidí jako výjimečný, 

avšak na ostatní nahlíţí jako na zodpovědné za svá jednání. Také zastává názor, 

ţe čaroděj své činy plánuje, je schopen rozpoznat své kolegy a spolupracuje s nimi. 

Proto kdyţ uţ na sebe obviněný nahlíţí jako na čaroděje, domnívá se, ţe je 

zvláštním případem, protoţe nic z toho se na něj nevztahuje.  

Člověk by mohl předpokládat, ţe Azandové věří, ţe si je čaroděj dobře vědom 

svého stavu čaroděje a ţe ostatní zraňuje o své vlastní svobodné vůli. Nicméně 

Evans-Pritchard během diskusí s domorodci došel k názoru, ţe Azandové jsou 

přesvědčeni, ţe existují situace, kdy si člověk nemusí uvědomovat svůj čarodějný 

stav. Povětšinou se jedná o případy dětí a o dospělé, kteří byli z čarodějnictví 

podezříváni jen jednou či maximálně dvakrát v ţivotě. Dále pokud je čarodějova 

substance tzv. „chladná“, nefunkční, nemusí o své schopnosti čarovat vědět.69 
 

Myšlení Azandů tedy Evans-Pritchard shrnuje ve své knize takto: „Člověk nemůţe 

ovlivnit, ţe je čarodějem, není jeho vina, ţe se narodí s čarodějnou substancí ve 

svém těle. Nemusí si být vědom toho, ţe je čaroděj. Stejně tak nemusí mít 

povědomí o svých čarodějných činech. V tomto stavu neznalosti můţe jinému 

ublíţit zpočátku zcela nezáměrně. Je-li však opakovaně označen věštbou, uţ si své 

čarodějné schopnosti uvědomuje a začíná je záměrně pouţívat se zlým záměrem 

uškodit.“70  

                                                 
68 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 56. Anglický originál. Vlastní překlad. 

69 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 58. Anglický originál. Vlastní překlad. 

70 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 58. Anglický originál. Vlastní překlad. 
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Azanda tak nikdy otevřeně nepřipustí, ţe je čarodějem. Zaprvé proto, ţe si tím sám 

není jistý, protoţe o přítomnosti čarodějné látky ve svém těle neví. Nebo 

se nepřizná právě z toho důvodu, ţe jím je. Vzhledem k tomu, ţe čarodějnictví je 

v zandské kultuře vnímáno jako příčina všeho zlého, je jasné, ţe se k němu člověk 

dobrovolně hlásit nebude. 

 

4.1.3 Čarodějné společenství 

Čarodějové se ve svých ničivých aktivitách a následujících ďábelských oslavách 

nezřídka sdruţují. Také si při svých zločinech vzájemně pomáhají. Svolávají se 

za pomoci bubnů k setkáním, jimţ předsedají nejstarší a nejzkušenější členové 

bratrstva. Mezi čaroději tudíţ existuje určitý systém zaloţený na postavení 

a vůdcovství. 

 

4.2 Čarodějná substance  

Azandové věří, ţe podstatou čarodějnictví je jistá substance, která je obsaţena 

v těle čaroděje. Údajně má načervenalou barvu a obsahuje v sobě dýňová 

a sezamová semínka spolu s dalšími rostlinami, které čaroděj pozřel.71 Látka má 

podle nich tvar oválného tmavého váčku či vybouleniny, v které mohou být někdy 

nalezeny různé malé předměty. Zmíněná vyboulenina je často připodobňována 

ke tvaru lokte a Azandové zastávají názor, ţe se vyskytuje na střevech a lne k okraji 

jater. Pokud se čaroději posmrtně rozřízne břicho, stačí pouze propíchnout tuto 

vybouleninu a čarodějná látka vystříkne ven.  

Domorodci o umístění této substance vědí díky pitvám, při kterých byla v minulosti 

vyjmuta. Zatímco v případě ţijících lidí se výskyt čarodějné substance zjišťuje 

s pomocí věštby, posmrtně je zjišťována pitvou.  

 

4.2.1 Obvinění z čarodějnictví 

Čarodějná látka je součástí těla a jako taková spolu s ním roste. To znamená, ţe 

čím starší je čaroděj, tím mocnější, schopnější a nebezpečnější je jeho čarování. 

                                                 
71 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 2. Anglický originál. Vlastní překlad. 
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Z tohoto důvodu se Azandové obávají starých lidí. Naopak u dětí je čarodějná 

substance ještě příliš malá, takţe zřídkakdy bývají obviněny z čarodějnictví. Pokud 

je věštba přeci jen označí, celé odhalení se povaţuje za omyl. V takovém případě 

Azandové tvrdí, ţe čaroděj určitě dítě postavil před sebe, aby se sám ochránil.72  

Muţi i ţeny jsou si rovni ve schopnosti čarovat. Avšak zatímco muţi mohou být 

očarováni oběma pohlavími, ţenám obyčejně škodí pouze další ţeny.73 Z toho 

vyplývá, ţe nemocný muţ hledá viníka většinou v řadách dalších muţů, zatímco 

pokud jde o špatné zdraví jeho manţelky či příbuzné, má ho na svědomí jen další 

ţena. Nevraţivost totiţ panuje spíše mezi dvěma muţi či dvěma ţenami navzájem, 

neţ mezi muţem a ţenou. Pokud je muţ očarován ţenou, můţe to být jen jeho 

manţelka či blízká příbuzná. Kdyby před věštbu předloţil jméno jiné ţeny, mohl by 

být následovně podezříván z cizoloţství, neboť muţi většinou nepřicházejí do styku 

s ostatními ţenami v takovém měřítku, aby mohli způsobit jejich zášť. Domorodci 

také zastávají názor, ţe ačkoli manţelka můţe ze zloby očarovat svého muţe, 

naopak to neplatí, protoţe muţ by tím uškodil jen sám sobě.74  

Azandové neobviňují z čarodějnictví členy svých klanů, neboť kdyby u některého 

z nich bylo prokázáno čarodějnictví, jakoţto jeho biologičtí příbuzní by také mohli 

být na základě dědičného odkazu vnímáni jako čarodějové.  

Obecně se dá říci, ţe z čarodějnictví bývají nejčastěji obviňováni lidé, kteří hovoří 

rozvláčně a opisem, bývají nevrlí či zlomyslní, fyzicky znetvoření či mají špatné 

návyky. Za čaroděje bývají také označováni ti, jejichţ chování je nejméně ve shodě 

se  společenskými poţadavky.75  

Přátelé oběti většinou bývají vynecháni z úvah o moţných zodpovědných 

čarodějích. Také členové vládnoucí třídy nebývají obviněni z čarodějnictví, protoţe 

by z něho tím pádem na základě dědičnosti byl nepřímo obviněn sám panovník.  

Počet případů čarodějnictví připadá mezi prostými lidmi rovnoměrně na obě 

pohlaví76 Naopak lidé s vyšším společenským statusem a větší mocí nebývají 

obyčejnými lidmi nařčeni z čarodějnictví, protoţe by to pro ně bylo rozhodně 

nevýhodné.77 Tito lidé jim mohou kdykoli uškodit a nepotřebují k tomu 

                                                 
72 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 8. Anglický originál. Vlastní překlad. 

73 SOUKUP, V.: Antropologie: Teorie člověka a kultury, s. 493. 

74 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 9. Anglický originál. Vlastní překlad. 

75 SOUKUP, V.: Antropologie: Teorie člověka a kultury, s. 494. 

76 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 10. Anglický originál. Vlastní překlad. 

77 BOWIE, F.: Antropologie náboženství, s. 216. 



 

42 

 

ani mystické prostředky. Domorodci je proto všeobecně neobviňují z čarodějnictví. 

Důvodem není jen to, ţe by to pro ně bylo nevýhodné, ale také proto, ţe s tímto 

druhem lidí málokdy přijdou do styku, takţe je nemají jak a proč začít nenávidět. 

Hádky tak povětšinou vznikají jen mezi sobě rovnými. Jinými slovy, obecně 

se nejčastěji přou ţena se ţenou, chudý s chudým, vlivný s vlivným.78  

 

4.3 Duše čarodějnictví 

Jak uvádí Evans-Pritchard: „Zatímco čarodějnictví samo o sobě je součástí lidského 

organismu, jeho jednání je duševní.“79 Azandové zde pouţívají termín „mbisimo 

mangu“, coţ je v překladu duše čarodějnictví. Tento pojem překlenuje vzdálenost 

mezi osobou čaroděje a oběti. „Mbisimo mangu“ je předpokládaná duševní 

vlastnost, esence, která se občas oddělí od těla člověka. Tato schopnost odloučení 

vysvětluje, jak je moţné, ţe čaroděj nemusí být nevyhnutelně v blízkosti své oběti, 

aby ji zranil. Duše čarodějnictví je schopná opustit svou tělesnou schránku kdykoli 

během dne či noci. Avšak Azandové obecně věří, ţe čaroděj posílá svou duši 

vykonávat úkoly během noci, kdyţ jeho oběť spí.80 
Tato duše během noci vyzařuje 

jasné světlo, tudíţ můţe být kýmkoli zpozorována. Naopak během dne ji mohou 

vidět pouze čarodějové a šamani, a to po poţití léčiv.81  

Toto světlo není čarodějem osobně, který sleduje svou kořist. Je spíše jistým 

vyzařováním z jeho těla, takţe čaroděj můţe klidně leţet na svém lůţku, zatímco 

vysílá svou čarodějnou duši za jejím posláním. Ta má za úkol vyjmout psychickou 

část určitého orgánu z těla oběti a způsobit jí tím pomalou a vysilující chorobu.82 

Azandové nazývají tuto duševní část orgánů „mbisimo pasio“ neboli duše těla. Tu 

následně čaroděj se svými druhy pohltí, přičemţ celý tento akt je nehmotné povahy. 

Pravda je, ţe veškerá koncepce duše čarodějnictví a duše těla je dosti sloţitá a ani 

sami Azandové ji nejsou schopni přesně vysvětlit. Spokojují se prostě s tím, ţe lidé 

takovým způsobem bývají zabiti. Avšak podle jejich názoru pouze čaroděj ví, jak 

přesně celý proces probíhá. 

                                                 
78 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 47. Anglický originál. Vlastní překlad. 

79 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 10. Anglický originál. Vlastní překlad. 

80 ERIKSEN, T. H.: Sociální a kulturní antropologie, s. 280. 

81 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 11. Anglický originál. Vlastní překlad. 

82 SOUKUP, V.: Antropologie: Teorie člověka a kultury, s. 493. 
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Ačkoli čaroděj nemusí být v absolutní blízkosti své oběti, aby jí mohl uškodit, 

prostor přeci jen hraje svou roli. Čarodějnictví neútočí na člověka z velké 

vzdálenosti. Naopak, můţe napadnout jen lidi z blízkého okolí, neboť k očarování 

je třeba jistého vědomého směřování a řízení. Není moţné, aby čaroděj jen tak 

vyslal svou duševní esenci, aby si sama našla svou oběť. Vţdy je nezbytné, aby 

jí vytyčil cíl a jasně vymezil směr. Z toho důvodu je moţné, aby oběť čarodějnému 

zásahu unikla, pokud změní své bydliště a před čarodějnictvím se skryje. Tímto 

způsobem duše čarodějnictví nemůţe svou oběť najít a vykonat své poslání. Vrací 

se proto zpět ke svému vlastníkovi, neboť není schopna operovat na větší 

vzdálenost.83 To je jednou z příčin, proč Azandové dávají přednost soukromí 

a neţijí všichni v těsné blízkosti. (Ačkoli v současné době se toto uspořádání mění 

a lidé ţijí i podle evropského způsobu, ve vesnicích.)84 

 

4.3.1 Čarodějnictví a smrt 

Azandové vţdy přičítají smrt na vrub čarodějnictví, takţe cítí povinnost ji pomstít. 

Všechny postupy, které se uskutečňují jako reakce na smrt, jsou tedy spojené 

s čarodějnictvím a jsou typickými příklady odvetného jednání.  

V minulosti byla pomsta buď vykonána přímo, tudíţ zabitím čaroděje či přijmutím 

odškodného, nebo prostřednictvím smrtící neboli odvetné magie. Samotné zabití 

čaroděje bylo nejméně obvyklé, protoţe muselo být vţdy schváleno panovníkem. 

Daleko častěji se uplatňovalo řešení skrze náhradu škody či smrtící magii. 

Je důleţité říci, ţe pomsta je více záleţitostí splnění svaté povinnosti a prospěchu, 

neţ věcí zloby a nenávisti. Lze to vypozorovat na základě skutečnosti, ţe příbuzní 

oběti poté, co byla vykonána pomsta, neukazují ţádnou zlobu vůči rodině 

zodpovědného čaroděje. V současnosti se navíc zodpovědnost a vina za čarodějné 

zabití přičítá pouze a jen samotnému čaroději, a nikoli uţ celému jeho klanu, 

zatímco v minulosti platili příbuzní odškodné současně s viníkem. Ne však 

z důvodu kolektivní viny, nýbrţ na základě společenských závazků ke svému 

příbuznému.85 
 

                                                 
83 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 12. Anglický originál. Vlastní překlad. 

84 Azande. Countries and Their Cultures. [online]. [cit. 2011-1-07]. Dostupné z: <http://www.everyculture.com/wc/Brazil-to-Congo-Republic-

of/Azande.html>. Anglický originál. Vlastní překlad. 

85 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 5. Anglický originál. Vlastní překlad. 
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V dnešní době je v okamţiku vykonání odplaty případ povaţován za uzavřený 

a mezi příbuznými obou stran, jak rodinou oběti, tak rodinou čaroděje, uţ nadále 

nepanuje zášť. Také je pravidlem, ţe jména obětí odvetné magie znají jen nejbliţší 

členové rodiny a ostatní o nich nevědí. Vzdálení příbuzní tak zjistí, ţe pomsta byla 

vykonána jen díky tomu, ţe nejbliţší příbuzenstvo uţ nadále nedodrţuje smuteční 

tabu. Důvod pro toto utajení je například ten, ţe rodina oběti se poté nemůţe dále 

mstít dalšímu čaroději, který jen vykonával odvetnou magii, povětšinou na příkaz 

panovníka.86  

Modernímu člověku se celý tento systém čarodějnictví a odvetné magie můţe zdát 

nepochopitelný, protoţe v něm vidí rozpory. Například se můţe ptát, jaký je mezi 

oběma jevy rozdíl, kdyţ jak odvetná magie, tak čarodějnictví způsobují něčí smrt. 

Abych celou problematiku lépe vysvětlila, uvedu příklad: Čaroděj zabije nějakého 

člověka, načeţ příbuzní oběti podniknou kroky odvetné magie, jejímţ působením 

čaroděj zemře. V takovém případě jde o „dobrou“, odvetnou magii, protoţe mstí 

zločin, a tudíţ se nejedná o čarodějnictví. Aţ potud vše dává smysl. Problém 

vyvstává v okamţiku, kdy příbuzní zabitého čaroděje (z jejich pohledu oběti) 

začnou také provádět odvetnou magii. Ta je však v této situaci uţ vnímána jako akt 

čarodějnictví, protoţe není kvůli předchozímu zločinu čaroděje oprávněná, a tím 

pádem je zlovolná. Navíc pokud jde o čarodějnictví, to je zaloţeno na zděděné 

čarodějné substanci. Naopak odvetná magie funguje díky léčivům a vykonávání 

zvláštních rituálů.  

 

4.3.2 Čaroděj a zlovolný skutek 

Čaroděj nezabíjí svou oběť náhle, během jediného okamţiku. Naopak, smrt 

v důsledku čarodějnictví je vţdy zdlouhavá a sestává z několika fází. Azandové si 

tak mohou být jisti, ţe pokud člověk onemocní naráz, jde o kouzelnictví a nikoli 

o čarodějnictví.  

Zabít někoho s pomocí čarování trvá déle neţ kouzlením, protoţe čarodějná síla 

potřebuje delší časový úsek, aby postupně strávila veškeré duševní části důleţitých 

orgánů oběti. Toto postupné pohlcení duše těla oběti následně vyústí v její smrt.87 

K tomu je potřeba více času, více tajných, zpravidla nočních návštěv u oběti. 

                                                 
86 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 6. Anglický originál. Vlastní překlad. 
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Čarodějná esence totiţ při kaţdém vyslání za svým úkolem pozře jen malou část 

duše těla své oběti. Proto je typickým příkladem smrti způsobené čáry vleklá 

choroba.  

Čarodějové také tzv. „střílejí“ předměty čarodějnictví do těla člověka, kterému 

chtějí uškodit. Toto „střílení“ by v jazyce moderního člověka bylo synonymem 

pro sloveso očarovat. Azandové tak pouţívají jeden výraz pro dvě různé činnosti, 

pro očarování a pro styl lovu prostřednictvím luku a šípů. Domorodci tento způsob 

očarování nazývají „střílením“, protoţe je prováděn na základě nápodoby. Čaroděj 

zde očarovává tím stylem, ţe škubne nohou, z které imaginárně „vystřelí“ předmět 

čarodějnictví do těla oběti. Zasaţené místo by ji pak mělo bolet a musí se povolat 

šaman ve funkci léčitele, aby čarodějný předmět z jejího těla vytáhl. Tyto předměty 

mohou být materiální podstaty, ale mohou mít také podobu červů či housenek.88 

Ve skutečnosti je toto „střílení“ i jeho léčba jedním velkým podfukem, ale tímto 

tématem se budu více zaobírat v kapitole věnované šamanismu. 

 

4.3.2.1 Čaroděj a smrt 

Azandové rozlišují mezi těmi, kdo jsou čaroději („boro mangu“), a těmi, kdo jimi 

nejsou („amokundu“). Stejně tak rozlišují mezi tím, co se stane po smrti s jejich 

dušemi. Čaroděj se po smrti stává zlým duchem („agirisa“). Ten se projevuje 

jedovatou nenávistí k lidem a suţuje cestovatele v buši. Naopak duše lidí 

neprovozující čarodějnictví se stávají obyčejnými duchy („atoro“), kteří jsou 

laskaví. Moc o sobě nedávají vědět, a pokud uţ se projeví, tak jen proto, aby 

pomohli svým dětem.
 
 

V zandské společnosti se také věří, ţe člověk je vlastníkem dvou duší, tělesné a 

spirituální. Po smrti se tělesná duše stává totemovým zvířetem rodu, zatímco její 

protějšek se stává duchem, který vede nehmotnou existenci nad hladinami potoků.89 

 

                                                 
88 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 14. Anglický originál. Vlastní překlad. 

89 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 15. Anglický originál. Vlastní překlad. 
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4.4 Příčiny porady s věštbou 

Nedá se říci, ţe by se Azandové radili s věštci kvůli kaţdému neštěstí nebo 

pochybnosti, protoţe na to je ţivot příliš krátký. Nadto je čarodějnictví povaţováno 

za jeho přirozenou součást. Zandskou filosofií je, ţe špatné věci se v ţivotě prostě 

dějí, stejně jako dobré.  

Proto lidé konzultují s věštbami a šamany ohledně čarodějnictví jen v takových 

případech, pokud jde o jejich zdraví či v jiných opravdu důleţitých společenských 

a ekonomických záleţitostech. Azandové se například radí s věštbou, kdyţ se jedná 

o jejich budoucí úspěchy či neúspěchy v podnikání. V takové situaci je zajímá, zda 

jejich podnik, třebaţe v té době zatím jen ve fázi návrhů, není uţ předem kvůli 

čarodějnictví odsouzen k nezdaru. V případě, ţe věštba upozorní Azanda, ţe se nad 

jeho plány s podnikáním vznáší hrozba očarování, dotyčný od nich upustí. Další 

moţností je, ţe počká pár měsíců, načeţ se jde ohledně svých dřívějších plánů 

s věštbou radit nanovo a tentokrát doufá v jiný verdikt.90  

 

 4.5 Reakce na hrozbu 

Azandové mají největší obavu o své zdraví. Neustále se o něj strachují a táţí se 

orákul, zda je někdo neočaroval či se k tomu nechystá. Případně se zajímají o to, 

zda jim v blízké budoucnosti nehrozí smrt. Rozhodnutí věštby poté přizpůsobují své 

chování. 

 

4.5.1 Zdravý člověk a reakce na hrozbu nemoci 

Je dvojí způsob jednání v závislosti na verdiktu orákula. První situace nastává, kdyţ 

je člověk zdráv, ale brzy má podle něho onemocnět, jestliţe nepodnikne kroky proti 

čarodějnictví. V takovém případě sice nepovolá lékaře ani nepoţije léky, avšak 

jinak se chová, jako by uţ nemocný byl. Za tohoto stavu jde za svým příbuzným 

či přítelem, který vlastní věštecký jed. Toho ţádá, aby se jeho jménem poradil 

s jedovou věštbou. Následně si opatří několik kuřat a za úsvitu jde s přítelem či 

příbuzným do buše, kde oba uspořádají věšteckou seanci. Člověk, jehoţ zdraví má 

                                                 
90 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 35. Anglický originál. Vlastní překlad. 



 

47 

 

být ohroţeno, s sebou přináší křídlo z kuřete. To zemřelo při konzultaci s věštbou, 

kdy smrt zvířete potvrdila nepříznivou předpověď budoucí nemoci.91 
Jinak řečeno, 

skrze smrt kuřete se dotyčný dozvěděl, ţe onemocní. (Tématu věšteckých porad 

se budu věnovat později v samostatné kapitole zabývající se druhy věšteb.) Toto 

křídlo posléze jako důkaz předkládá před orákulum. On a jeho přítel říkají věštbě, 

na co se jí chtějí zeptat a ţádají ji o podrobnější popis budoucnosti. Informují ji, 

ţe jí předloţí ke zváţení jména několika podezřelých. Z nich má vybrat toho, který 

se chystá tazateli ublíţit.92 
 

Jeden z muţů posléze nakrmí kuře jedem, přičemţ se během tohoto jednání táţe 

na určité jméno. Jestliţe se jedová věštba vyjádří, ţe jmenovaný muţ čarodějem 

není, jde na řadu další kuře a další jméno, dokud jedno ze zvířat nezemře. Tím 

se potvrdí, ţe je jmenovaná osoba opravdu čarodějem.93 
Celý tento proces je leckdy 

časově velice náročný, protoţe se kvůli velkému počtu jmen můţe konat i několik 

seancí v průběhu více dnů. Konzultace s věštbou zatěţuje člověka i z ekonomického 

hlediska, vzhledem k počtu mrtvých kuřat. Na druhé straně jde přeci o lidské zdraví, 

takţe tazatel celý proces rozhodně nepovaţuje za plýtvání času a prostředky. 

 

4.5.2 Nemocný člověk a reakce na nemoc samotnou 

Druhý způsob jednání v závislosti na rozhodnutí věštby se týká člověka, který je 

opravdu nemocný. Ten se zpravidla uchyluje do nějakého úkrytu v buši, aby se tak 

schoval před čarodějnictvím.94 Jak uţ bylo dříve řečeno, duše čarodějnictví 

vyţaduje směřování. Je schopna fungovat jen na kratší vzdálenosti, takţe pokud 

se člověk ukryje na vzdálené místo, nemůţe ho najít a napadnout. Z tohoto úkrytu 

nemocný organizuje svou obranu. 

Postup je poté stejný jako u předešlého popisu situace. Jediná změna je v tom, ţe 

nyní se tázající neptá věštby osobně, a to kvůli utajení svého úkrytu. Místo toho 

pověří některého z blízkých příbuzných či lidí, kterým naprosto důvěřuje, aby tak 

učinil jeho jménem. Věštba se také tentokrát nemá vyjádřit k tomu, kdo určitého 

člověka očaruje, ale kdo uţ to právě dělá.  

                                                 
91 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 38. Anglický originál. Vlastní překlad. 

92 BOWIE, F.: Antropologie náboženství, s. 214. 

93 ERIKSEN, T. H.: Sociální a kulturní antropologie, s. 281. 

94 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 38. Anglický originál. Vlastní překlad. 
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Další moţností pro postiţeného je, ţe se jde nejdříve poradit s věštbou třením 

desek. Tato věštba je méně náročná, co se týče času i finančních prostředků. Také 

je moţné předloţit jí více jmen ke zváţení, protoţe pracuje rychleji.95 Věštba třením 

desek tudíţ vybírá z většího počtu jmen a je uplatňována spíše chudšími lidmi. 

Méně majetní lidé jdou posléze kvůli schválení verdiktu za termití věštbou. 

Naopak movitější občané dávají přednost jít kvůli potvrzení za věštbou jedovou.96 

To, jaký druh věštby lidé volí, se většinou odvíjí od jejich finančních prostředků. 

Systém věšteb je také určitým způsobem uspořádán podle časové a finanční 

náročnosti, která je přímo úměrná hodnověrnosti toho kterého orákula. (Více se 

tímto tématem budu zabývat v kapitole věnované samotným věštbám.) 

 

4.5.2.1 Veřejný proslov 

V okamţiku, kdy je věštbou určeno jméno čaroděje, který nemocnému škodí, je 

moţné postupovat dvěma způsoby. První z nich je méně obvyklý a je zde velice 

důleţité si připomenout, ţe v zandské společnosti je nezbytné přistupovat k celé 

problematice s úctou a zdvořilostí. Očarovaný a jeho příbuzní se musí pokaţdé 

snaţit vyhnout otevřené hádce s čarodějem. Ta by totiţ mohla nakonec vést k tomu, 

ţe dotyčný zabije svou oběť o to rychleji.  

Odpovídající reakcí na nastalou situaci je veřejný proslov, který pronášejí příbuzní 

oběti. V něm prohlásí, ţe ví, kdo nemocného uhranul, ale nechtějí ho přede všemi 

odhalit a tím pádem zahanbit. Dále oznamují, ţe doufají, ţe jim tuto zdvořilost 

oplatí tím, ţe přestane škodit jejich příbuznému. Tento postup se upřednostňuje 

zpravidla tehdy, pokud se v případě čaroděje jedná o nějakého váţeného člena 

zandské společnosti. Dotyčný čaroděj porozumí, ţe se jedná o něho, nicméně 

ostatní to nevědí, a proto není poníţen. Tento veřejný proslov bývá zpravidla 

proveden velice dramaticky, jako ostatně většina mystických obřadů v zandské 

společnosti.97 

Pokud veřejná řeč nemá na čaroděje ţádný účinek, přistupují Azandové k druhému 

způsobu řešení této situace. Tato reakce je obvyklejší a většinou se provádí přímo, 

aniţ by jí předcházel veřejný proslov. 

                                                 
95 BOWIE, F.: Antropologie náboženství, s. 214 . 

96 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 39. Anglický originál. Vlastní překlad. 

97 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 39. Anglický originál. Vlastní překlad. 
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4.5.2.2 Důkaz kuřecího křídla 

Druhý postup navazuje na okamţik, kdy je čaroděj identifikován věštbou. Příbuzní 

nemocného poté uříznou křídlo kuřete, které zemřelo jako důkaz o vině dotyčného 

čaroděje, neboli při vyslovení jeho jména. Toto křídlo pak nabodnou na konec 

seříznutého klacku, naaranţují ho do tvaru vějíře a po konci sezení si ho odnášejí 

domů. Jeden z příbuzných oběti (zde ho budu nazývat posel) jde s ním následně za 

zástupcem panovníka. Vladař totiţ nemusí být vţdy přítomen u dvora či nechce 

být obtěţován s kaţdou, pro něj nedůleţitou, záleţitostí. Zástupci naopak nevadí se 

těmito věcmi zabývat. Za své sluţby sice nebývá placen, ale je odměněn tím, ţe se 

těší velké úctě a váţnosti mezi lidmi.98 
 

Posel před zástupce předkládá křídlo a v podřepu mu objasňuje jeho význam. 

Potom ho uctivě ţádá, aby vyslal některého ze svých lidí za čarodějem. Tento 

člověk má podezřelého informovat o tom, ţe byl věštbou obviněn z čarodějnictví 

a poţádat ho, aby upustil od svého zlovolného působení. Tuto situaci je moţné řešit 

i bez zástupce panovníka, ale v takovém případě příbuzní nejdříve zjišťují 

za pomoci věštby, koho mají za čarodějem vyslat jakoţto posla.99 Přesto je 

všeobecně povaţováno za vhodnější řešit tuto situaci skrze zástupce panovníka, 

jenţ uţ svým úředním postavením dodává celému konání váţnost.  

Zástupce posléze vyšle posla, kterého určila věštba třením desek, za podezřelým. 

Tomu prezentuje uříznuté křídlo a říká důvod své návštěvy. Je-li obviněný prchlivý, 

můţe při jeho předloţení ztropit scénu, kdy posla s křídlem vyţene a nadává na 

příslušníky ţalující strany za to, ţe ho chtějí poníţit. Takovéto chování je však 

v rozporu se zvyky společnosti a člověk jím uráţí panovníkova zástupce. 

Následovně je za ně „odměněn“ výsměchem ostatních a pověstí otrlého čaroděje.100 
 

Obecně však bývá zvykem, ţe se s podezřelým zachází s úctou a zdvořile. V tomto 

duchu by se také mělo odehrávat chování obou zúčastněných stran. Společensky 

vhodnou reakcí tedy je, ţe obviněný klidně odpoví, ţe si není vědom toho, ţe by 

někomu ublíţil. Dále prohlašuje, ţe pokud je tomu přeci jen tak, bylo to nezáměrné 

a velice ho to mrzí, neboť postiţenému přeje jen zdraví a štěstí. Nato si vyţádá 

                                                 
98 SOUKUP, V.: Antropologie: Teorie člověka a kultury, s. 494. 

99 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 41. Anglický originál. Vlastní překlad. 

100 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 59. Anglický originál. Vlastní překlad. 
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tykev naplněnou vodou, trochu se napije a vyprskne tekutinu na kuřecí křídlo. Poté 

opět hlasitě opakuje, aby to mohl posel slyšet a dále o tom informovat zástupce 

panovníka, ţe si není vědom toho, ţe by byl čarodějem a ţe problémy postiţeného 

člověka nezpůsobil vědomě. Obrací se na čarodějnictví v sobě a vyzývá ho, aby 

se utišilo. Azandové pouţívají pro toto zklidnění výraz „ochladit“. Tento akt 

zklidnění je spojen právě s vyprsknutím tekutiny na kuřecí křídlo. Toto jednání 

„ochladí“ čarodějnictví v člověku.101 Závěrem obviněný prohlásí, ţe všechno, 

co říká, vychází ze srdce, nikoli pouze ze rtů. Prohlašuje tedy, ţe je ve svém tvrzení 

a konání upřímný, neboť kdyby svou lítost jen předstíral a ve skutečnosti by chtěl 

i nadále oběti škodit, celý akt vyprsknutí tekutiny na křídlo by byl zbytečný. 

Posel se pak vrací za zástupcem vladaře, kterého informuje o průběhu setkání. 

Nemocný potom s příbuznými čeká několik dnů, zda se jeho stav zlepší. Pokud 

k uzdravení nedojde, příbuzní začínají nové kolo konzultací s věštcem. Během 

těchto dalších seancí je zajímá, zda čaroděj svou lítost jen předstíral a i nadále 

pokračuje ve svém škodlivém působení. Pokud ne, ptají se, jestli zatímco řešili 

jednoho čaroděje, nezačal jejich příbuznému škodit jiný.102 Ať tak či onak, veškeré 

jejich další jednání i nadále probíhá prostřednictvím zástupce, jedové věštby a 

kuřecího křídla jakoţto důkazu.  

Celé toto počínání se odehrává jen potud, dokud nemocný ţije. V okamţiku kdy 

oběť zemře, se vše mění a veškerá slušnost jde stranou. Příbuzní zesnulého v tomto 

bodě nastupují cestu pomsty. Veškerému slušnému zacházení a vyjednávání 

s čarodějem je tak konec a rodina mrtvého začíná podnikat kroky k vykonání 

odplaty.103 
 

 

4.6 Význam čarodějnictví  

Ačkoli v moderním světě můţe být čarodějnictví vnímáno jako nesmyslné, v ţivotě 

Azandů hraje velice důleţitou roli. Jejich pojetí čarodějnictví jim poskytuje určitou 

přirozenou filozofii, díky které si vysvětlují veškerá neštěstí a způsoby reakcí 
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102 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 41. Anglický originál. Vlastní překlad. 
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a jednání na ně. Víra v čarodějnictví také zahrnuje systém hodnot a vztahů, které 

řídí lidské chování.104 
 

Podle Azandů je čarodějnictví všudypřítomné a je obsaţeno ve všech oblastech 

ţivota, například v lovectví, zemědělství a rybolovu, stejně jako v jejich soukromém 

i společenském ţivotě. Hraje důleţitou úlohu duchovního ţivota, ve kterém utváří 

podklad pro celkový pohled na věštby a magii. Jeho vliv se zřetelně odráţí 

v zákonech, mravech, pravidlech chování a náboţenství zandské společnosti a je 

význačné i pro její jazyk, terminologii i výrobní postupy. V kultuře Azandů  

jednoduše neexistuje oblast, která by čarodějnictvím nebyla zasaţena. Jak ve své 

knize uvádí F. Bowie: “Kdyţ je ţena zamračená a nereaguje na manţela, je to 

čarodějnictví; je-li panovník odměřený a chová se odtaţitě ke svému poddanému, je 

to čarodějnictví; jestliţe se magickým obřadem nedosáhne zamýšleného účelu, je to 

čarodějnictví; kdyţ v podstatě jakýkoli nezdar či neštěstí kdykoli na kohokoli 

dopadne v souvislosti s některou z rozmanitých činností jeho ţivota, můţe za to 

čarodějnictví, pokud se jasně neprokáţe a následně nepotvrdí věštbou, ţe v tom 

bylo kouzelnictví nebo nějaký jiný neblahý činitel, nebo pokud se něco takového 

nedá zjevně přičíst na vrub nezpůsobilosti, porušení nějakého tabu nebo 

neschopnosti dodrţet nějaké morální pravidlo.“105 Stručně řečeno, víra 

v čarodějnictví prostupuje celý ţivot Azandů. 

 

4.6.1 Funkce vysvětlování neštěstí 

Čarodějnictví je pro Azandy pojem, jehoţ prostřednictvím popisují a vysvětlují 

všechna skutečná neštěstí. Je pokládáno za běţnou součást jejich ţivotů. Tito 

domorodci by byli naopak překvapeni, kdyby s ním v nějaké formě nepřišli 

do kaţdodenního styku. Nikdo z Azandů proto není hrůzou omráčený a naplněný 

posvátnou bázní, kdyţ je s ním konfrontován.106 Proč by také měl být člověk 

vyděšený, kdyţ ho povaţuje za zcela běţnou věc? Azandové na čarodějnictví nevidí 

nic pozoruhodného. Koneckonců si uvědomují, ţe by sami mohli být čaroději. 

A někteří z jejich sousedů jsou jimi dozajista. Tak proč by je tento jev měl děsit? 
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106 SOUKUP, V.: Antropologie: Teorie člověka a kultury, s. 493. 



 

52 

 

Nejběţnější reakcí je naopak vztek. Místo toho, aby byli vystrašení, ţe mají 

magického nepřítele, jsou rozzlobení, ţe si někdo dovolí jim škodit. 

Na základě čarodějnictví Azandové vysvětlují neblahé události a celý jeho koncept 

jim umoţňuje proti nim nějakým způsobem jednat. Tímto způsobem je pro ně 

v jinak nejistém světě obnoven řád.107 Modernímu člověku se jejich vysvětlování 

neštěstí na základě víry v čarodějnictví můţe zdát směšné, protoţe my na 

nepříznivou událost nahlíţíme obyčejně s ohledem na pro nás očividné příčiny. 

Například kdyţ Azanda zakopne v buši o kořen a zraní se, viní z toho čarodějnictví. 

Moderní člověk by naopak řekl, ţe příčinou byla neopatrnost, ţe mu do cesty nikdo 

kořen nepostavil, takţe ze svého zranění nemůţe obviňovat čaroděje. Zraněný však 

můţe dále oponovat, ţe za existenci kořene sice nikdo nemůţe, ale protoţe si na ně 

vţdy dává pozor, musel být očarovaný, jinak by nezakopl. Příčina veškerého 

neštěstí je v zandské společnosti tedy vţdy mystického původu. 

V očích těchto lidí za kaţdou nehodu, pohromu, zranění či smrt můţe čarodějnictví, 

ať uţ je příčinou choroba, divoké zvíře či oštěp nepřítele. Pro ně je kaţdé očarování 

následek zlého záměru a jednání nějakého člověka. Na druhé straně naše společnost 

připisuje jen některá neštěstí zkaţenosti člověka, takţe za spoustu z nich nemá 

na koho svalovat vinu. Například netvrdíme, ţe nemoc byla způsobena jiným 

člověkem. Azandové však mají vţdy koho obvinit a tím pádem se komu pomstít. 

Jestliţe je viník znám, například kdyţ se jedná o případy krádeţe, cizoloţství 

či vraţdy, ţádají spravedlnost u soudu. V případě, ţe je viník neznámý, pouţívají 

k jeho potrestání odvetné magie.
108 

 

 

4.6.1.1 Neštěstí a pluralita příčin 

Azandové sice vysvětlují neštěstí na základě mystických příčin, nicméně uvědomují 

si i ty přirozené. Jen jim většinou nedávají přednost a preferují tajemná vysvětlení. 

Čarodějnictví vţdy vztahují k určitým okolnostem konkrétních situací. Například je 

běţné, ţe lidem kvůli činnosti termitů spadne přístřešek, jenţ je má chránit před 

sluncem. Majitelé takovýchto konstrukcí se často zraní nebo dokonce zemřou. 

Azandové samozřejmě vědí, ţe dřevo nosných trámů bylo narušeno termity 

a povolilo pod tíhou střechy. Jenţe pro ně to není dostatečné vysvětlení. V jejich 
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interpretaci nejde jen o přirozenou příčinu, ale právě i o čarodějnictví, které 

způsobilo, ţe termiti poškodili dřevo přístřešku do kritické míry právě 

v inkriminovanou dobu, kdy pod ním seděli lidé.109 
Tím se liší jejich vysvětlování 

neštěstí od výkladu moderního člověka. My vysvětlujeme pád přístřeší jako logický 

důsledek činnosti termitů a skutečnost, ţe pod ním právě seděli lidé, přičítáme 

náhodě a míře pravděpodobnosti. Azandové se však s pouhou náhodou nespokojí 

a k tomuto vysvětlení přidávají ještě fenomén čarodějnictví. Jak uvádí F. Bowie: 

„…objasňování čarodějnictví poskytuje „chybějící článek“ v kauzálním řetězci. 

Mohou existovat nekomplikovaná „přirozená“ vysvětlení událostí, ale ta neobjasní 

náhodu a koincidenci, jeţ vedou k tomu, ţe přírodní události a lidé se protnou 

v čase a prostoru. Myšlení Azandů se prezentuje jako logické a racionální (i kdyţ 

mylné podle západních vědeckých zásad). Není tomu tak, ţe by Azandi neznali 

přirozenou příčinnost věcí a ţili v jakémsi mystickém světě, ale jejich filozofie 

vyplňuje mezery v takové teorii, takţe celý ţivot a smrt jsou přímo prodchnuty 

smyslem.“110 V případě o spadlém přístřeší tudíţ činnost čaroděje způsobila, 

ţe stavba spadla. Proto musí být čaroděj odpovědný za neštěstí následně odhalen 

a potrestán. 

Azandové uznávají pluralitu příčin, a to příčinu přirozenou i mystickou. O tom, 

která z příčin je ta hlavní, rozhoduje vţdy sociální okolnost, během které k neštěstí 

došlo. V podstatě si tedy uvědomují příčinu a následek. Jen prostě „…zkracují řetěz 

událostí a v konkrétní společenské situaci volí příčinu, která je sociálně relevantní 

a opomíjí to ostatní“.111 
Jednoduše řečeno, Azandové přijímají mystické vysvětlení 

například pro nemoc, smrt či jiné neštěstí. V takovýchto případech sociální situace 

upřednostňuje mystickou příčinu. Na druhé straně se tato příčina neuplatňuje jako 

hlavní, pokud by byla v rozporu se společenskými nároky, vyjádřenými zákony 

a morálkou. To znamená, ţe kdyţ je třeba muţ kvůli velezradě na příkaz panovníka 

usmrcen, nemůţe být toto zabití prohlášeno za akt čarodějnictví. Zde 

se jednoznačně dává přednost přirozeným příčinám. Společenská situace totiţ 

nařizuje, ţe hlavní slovo má vládce, který dal k usmrcení souhlas.112 Kdyby tuto 
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smrt někdo přisuzoval čarodějnictví, stál by tím de facto proti rozhodnutí panovníka 

a dotyčný by sám mohl být obviněn z velezrady.  

 

4.6.2 Funkce chápání osobních vztahů 

Azandové věří, ţe čaroděj napadá člověka v případech, kdy je motivován například 

nenávistí, závistí či lakotou. Z toho důvodu lidé, kteří jsou stiţeni neštěstím, 

přemýšlejí o moţných čarodějích z řad těch, s nimiţ mají nějaký spor či je nemají 

v oblibě. Právě jejich jména posléze předkládají před orákulum. Porady s věštbami 

tak často vyjadřují záznam osobních vztahů. Podle konzultací s orákulem se tím 

pádem dají odhadnout vztahy, jaké panují mezi Azandou a lidmi z jeho okolí.113  

 

4.6.3 Funkce sociálních institucí 

Obvinění z čarodějnictví vţdy souvisí s typem napětí mezi domorodci, které zase 

závisí na charakteru společenských institucí jejich společnosti. Kupříkladu, i kdyţ 

lidé mohou svého panovníka podezřívat z čarodějnictví, prostý příslušník kmene ho 

z něj přesto nikdy neobviní. Podobně ţena musí poţádat svého manţela, aby se 

orákula zeptal na určitý problém jejím jménem. Sama tuto moţnost nemá. Koncept 

čarodějnictví tak zahrnuje i oblast společenských institucí, kdy na základě 

jednotlivých obvinění vysvětluje vzájemné vztahy mezi nimi.114 
 

 

4.6.4 Funkce souladu ve společnosti 

S čarodějnictvím se lidé vypořádávají veřejně, ať uţ prostřednictvím soudu, 

veřejného proslovu či porady s věštbou. Ţádná z těchto praktik není záleţitostí 

pouze jediného člověka, veřejnost má o ní vţdy povědomí. „Evans-Pritchard 

pokládal čarodějnictví, jelikoţ vyjevovalo napětí veřejně a veřejně se s ním také 

vypořádávalo, za institut představující jakousi pojistnou záklopku, umoţňující 

hladké fungování společnosti a udrţující status quo.“115 Lidé se s čarodějnictvím 
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vypořádávají zpravidla otevřeně a přede všemi, a  proto určitým způsobem zajišťuje 

ve společnosti harmonii.  

 

4.6.5 Funkce mravních soudů 

Představa o čarodějnictví neobjasňuje jen funkci vysvětlování neštěstí a chápání 

osobních vztahů, nýbrţ v sobě obsahuje i mravní soudy. Ve skutečnosti v sobě 

zandský pojem mravnosti zahrnuje i představy o čarodějnictví. Tudíţ co je 

pro Azandy čarodějné, to není mravní a je zlé.  

Azandové se nezajímají o čarodějnictví jako takové. Nestarají se o to, ţe v sobě 

někdo má čarodějnou substanci. Naopak se zajímají jen o čarodějnou aktivitu, coţ 

má dva důsledky. Za prvé, čarodějnictví má tendenci se stávat synonymem 

pro pohnutky, které ho údajně způsobují. Z tohoto důvodu Azandové nahlíţejí 

například na nenávist či závist v souvislosti s čarodějnictvím, a naopak na čarování 

pohlíţejí na základě pohnutek, které jej způsobují. Za druhé, Azandové povaţují 

za čaroděje jen takového člověka, který v dané situaci někoho očarovává. Pokud 

jeho zlovolné čarodějné jednání skončí, nadále za něj pokládán není.116  

Tito domorodci hodnotí chování ostatních podle toho, zda je v souladu s mravy. 

Pokud se od pravidel morálky jejich jednání odchyluje, bývají dotyční lidé 

spojováni s čarodějnictvím. „Chování, které je v rozporu se zandskou představou 

toho, co je správné a vhodné, ačkoli ne samo o sobě čarodějnictvím, je nicméně 

v jejich očích jeho hnací silou. Proto lidé, kteří porušují pravidla vhodného chování, 

jsou nejčastěji obviňováni z čarodějnictví.“117 

 

4.6.6 Funkce systému kontroly, bránící násilné odvetě   

Pouze v případě, ţe se neštěstím myslí smrt, můţe být vykonána pomsta či přijato 

odškodné za újmu způsobenou čarodějnictvím. Jen takové případy 

se prostřednictvím právních kroků dostanou aţ k soudu.118 Ostatní záleţitosti menší 

závaţnosti se řeší na základě tradičních postupů. Naopak v případech, kdy jde 

o jakoukoli menší škodu, můţe poškozený pouze odhalit odpovědného čaroděje 
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a přesvědčit ho, aby odvolal svůj zhoubný vliv. To vţdy probíhá podle určitých 

pravidel a zvyklostí. 

Je samozřejmé, ţe pokud člověk zjistí totoţnost čaroděje, který mu škodí, pociťuje 

vztek on i jeho příbuzní. Částečně kvůli tomu, ţe dotyčnému čaroděj způsobuje 

ztrátu a zraňuje ho, nadto je tímto činem uraţen. Proto je pochopitelné, ţe má 

postiţený tendenci čaroděje napadnout a tzv. „vyřídit si s ním účty“ násilnou 

formou. To by také Azanda bezpochyby udělal, kdyby jeho následující reakce 

nebyla určována předem daným, na tradici zaloţeným postupem, který je navíc 

zaštiťován politickou autoritou.119  
 

Kromě politické autority a pravidel očekávaného chování se zmenšování napětí 

mezi postiţenou stranou a podezřelým ošetřuje i jinými faktory. Mezi ně se řadí 

kupříkladu velká úcta k rozhodnutí jedové věštby, takţe je bezvýsledné proti němu 

protestovat. Dalším nástrojem zmírňování neshod mezi čarodějem a obětí je 

uplatnění prostředníka. Ten uskutečňuje veškerý kontakt mezi oběma zúčastněnými 

stranami po celou dobu řešení konfliktu. Společenské postavení panovníkova 

zástupce a jeho vyuţití pro zmírňování napětí zde také hraje svou roli. Neboť 

jestliţe někdo urazí určeného posla, znamená to v konečném důsledku uráţku 

samotného panovníka.120 

Veškeré jednání obou zúčastněných stran, čaroděje i oběti, se tudíţ odehrává 

v rámci slušnosti, a to na základě vhodného chování určeného společenskou 

zvyklostí. Jinak řečeno, člověk můţe čaroděje poţádat, aby ho nechal v klidu být. 

Také ho můţe varovat, ţe pokud jeho oběť zemře, bude obviněn z vraţdy. Nicméně 

je nepřijatelné, aby dotyčný čaroděje uráţel či ho dokonce zranil. Kdyby to udělal, 

ztratil by tím tvář a nádavkem by čaroděj své oběti mohl ve vzteku nakonec ještě 

více uškodit. Na druhé straně čaroděj má také určité závazky, co se týče pravidel 

odpovídajícího chování. Stručně řečeno, pokud je poţádán, aby odvolal své 

zlovolné jednání, tak by to podle zvyklosti ve vší slušnosti také udělat měl (nebo by 

to měl alespoň předstírat). Pokud by odmítl vyhovět ţádosti postiţeného, přišel by 

o společenskou prestiţ, přijal by tím otevřeně svou vinu a je velká 

pravděpodobnost, ţe by tím na sebe také přivolal odplatu příbuzných oběti.121 Tento 

způsob očekávaného chování je tedy určitým funkčním systémem kontroly členů 

                                                 
119 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 34. Anglický originál. Vlastní překlad. 

120 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 43. Anglický originál. Vlastní překlad. 

121 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 35. Anglický originál. Vlastní překlad. 
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společnosti. Zároveň je i velice účinným prostředkem pro zachování klidu a míru 

v tomto uskupení lidí. 

Obecně se k sobě tedy lidé během řešení sporu chovají slušně a snaţí se vyhnout 

projevům nepřátelství, protoţe jsou všichni členy jedné společnosti a jako takoví 

spolu musí určitým způsobem fungovat a spolupracovat. Kvůli tomu se obě strany 

pokouší vyhnout vzájemnému nepřátelství a zlobě a jednají spolu zdvořile. Navíc 

v zandském pojetí čarodějnictví si člověk nemusí vţdy uvědomovat, ţe někoho 

očaroval, protoţe o své schopnosti čarovat často neví. Z tohoto důvodu je podezřelý 

v takovém případě nezřídka vděčný příbuzným oběti, ţe jej upozornili na jeho 

skryté čarodějné nadání. Kdyby se tak totiţ nestalo a on svoji oběť nevědomky 

zabil, pravděpodobně by ho stihla odplata.122  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
122 SOUKUP, V.: Antropologie: Teorie člověka a kultury, s. 494. 
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5 Šamanismus 

Šamanismus je povaţován za jeden z nejstarších systémů, který v sobě zahrnuje 

takové praktiky jako jsou věštění, léčení a styky s duchy mrtvých.123 
Takto pojímá 

šamanismus například M. Eliade či F. Bowie. Pravdou je, ţe se chápání šamanismu 

liší v závislosti na konkrétní studované oblasti. Proto ho různí odborníci posuzují 

rozdílně a zkoumají často odlišné prvky tohoto fenoménu.124 
Vzhledem k tomu, 

ţe má práce je zaměřena převáţně na Evans-Pritchardův přístup, hodlám 

se soustředit na jev šamanismu tak, jak ho chápal on. Z tohoto důvodu vynechám 

takové praktiky jako je kontakt s duchy mrtvých lidí a budu se věnovat převáţně 

úloze šamana jakoţto léčitele a proroka. 

 

5.1 Význam šamanismu 

Můţe se zdát, ţe mezi zandským konceptem čarodějnictví a naším chápáním pojmu 

štěstí je podobnost. Například pokud se člověku navzdory lidské znalosti, 

rozvaţování a technické schopnosti stane nehoda, povaţujeme to za smůlu. 

Azandové zase vidí toto neštěstí jako výsledek čarodějnictví. Naše a zandské 

odezvy tudíţ nejsou aţ tak odlišné. 

Reakce moderních lidí a domorodců jsou však rozdílné, pokud k nezdaru teprve 

dochází. My se mu snaţíme vyhnout s pomocí pochopení objektivních okolností, 

které ho způsobují. Azandové reagují podobným způsobem. Nicméně vzhledem 

k jejich přesvědčení, ţe hlavní příčinou veškerého neštěstí je čarodějnictví, 

soustřeďují svou pozornost právě na tento faktor. My i oni pouţíváme rozumové 

způsoby k tomu, abychom ovlivnili podmínky způsobující neštěstí. Avšak my 

chápeme tyto okolnosti rozdílně od Azandů.125 
 

Ačkoli domorodci věří, ţe mohou být kdykoli očarováni, přesto si nezoufají. Neţijí 

ve věčné hrůze z čarodějnictví, neboť jsou schopni s ním navázat určitý styk a tím 

pádem ho kontrolovat. To uskutečňují prostřednictvím věšteb a magie. Skrze věštby 

mohou předvídat záměry čarodějů a tímto způsobem je změnit, neţ je uskuteční. 

                                                 
123 NAKONEČNÝ, M.: Lexikon magie, s. 280. 

124 BOWIE, F.: Antropologie náboženství, s. 187. 

125 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 65. Anglický originál. Vlastní překlad. 
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S pomocí magie se zase mohou čarodějnictví ubránit a zničit ho.126 K tomu jim 

pomáhá osoba šamana. 

Zandský šaman je obojí, prorok i mág. Je tedy schopen čaroděje jak odhalit, tak 

proti němu bojovat.127 Toho dosahuje prostřednictvím léčiv, která snědl, rituálních 

tanců či s pomocí léčitelství. Jako prorok zjišťuje polohu čarodějnictví, jako léčitel 

napravuje jeho ničivý vliv.  

Azandové pohlíţí na šamany jako na určitý druh věšteb, ačkoli tak o nich obvykle 

nemluví. Jejich odhalení a proroctví povaţují za rovná těm, která poskytuje věštba 

třením desek. Avšak jejich spolehlivost je podle nich menší neţ v případě verdiktu 

jedové či termití věštby.128 Proto se při řešení konfliktu nedoporučuje jít 

za čarodějem jen na základě vyjádření šamana. S tím by se vţdy mělo počkat aţ 

do verdiktu jedové věštby. 

 

5.2 Osoba šamana 

Šaman hraje důleţitou roli v zandské společnosti. Dokáţe najít a bojovat 

s čarodějnictvím, jeţ je v zandské společnosti neustálou hrozbou. Má schopnost 

léčit nemocné a varovat ty, kterým hrozí nebezpečí.129 Navíc praktikující šaman 

můţe být sám také čarodějem. V takovém případě je vlastníkem „mangu“ a „gnua“, 

čarodějnictví i magie. Můţe tudíţ škodit i chránit, zabít i léčit. Je proto muţem, 

který budí respekt. Jestliţe však přestane působit jako mág, jeho společenské 

postavení je srovnatelné s obyčejným občanem.130 Jeho prestiţ nezávisí ani tak 

na provozování jeho řemesla jako spíše na pověsti, kterou v něm má. Pokud 

přestane se svou praxí, ztrácí tím získanou pověst a stává se jen obyčejným členem 

společnosti.  

 

                                                 
126 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 66. Anglický originál. Vlastní překlad. 

127 MALINA, J.: Antropologický slovník: (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk. [CD-ROM]. Brno: 

CERM, 2009. 4738 s. ISBN 978-80-7204-560-0, s. 4045.
 

128 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 66. Anglický originál. Vlastní překlad. 

129 MILDNEROVÁ, K.: Nástin společných aspektů afrického tradičního léčitelství Bantuské oblasti. Portál Antropoweb. 2008, č. 2-3. [online]. [cit. 2011-

1-03]. Dostupné z:  http://antropologie.zcu.cz/nastin-spoleanach-aspekta-africkaho-tradiana. 

130 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 113. Anglický originál. Vlastní překlad. 
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5.3 Šamanská seance 

Seance jsou setkáními šamanů, na kterých dotyční tančí a věští. Tato setkání jsou 

veřejná, ohlašovaná předem a doprovázená zvukem bubnů.131 Místní lidé je 

zpravidla povaţují za zajímavé atrakce, které jsou určitým způsobem důleţité, 

a proto je navštěvují. V závislosti na Evans-Pritchardovu názoru můţeme 

předpokládat, ţe účast na nich má na děti formativní vliv co se týče rozvoje víry 

v čarodějnictví.132 
Zde totiţ prvně projevují veřejně svou víru v čarodějnictví 

a magii.  

Seance se uskutečňují za různých okolností, většinou však na přání majitele 

usedlosti, kterého stihlo nějaké neštěstí či se toho obává. 

Šamani obvykle přicházejí k příbytku majitele po jednom či po dvou. Kaţdý z nich 

má peřím zdobený klobouk a nese si koţený pytel s kůţemi, semínky, rohy, 

kouzelnými píšťalkami, opasky a náramky. To vše je vyrobeno z různého ovoce. 

Tyto předměty mají magickou, aktivně působící moc a během obřadu je šamani 

pouţívají.133 
 

 

5.3.1 Šamanský tanec 

Šaman nepředpovídá pouze svými rty, ale i celým tělem skrze tanec. 

Evans-Pritchard ve své knize pouţívá obrat, ţe šaman „tančí“ otázku, která mu byla 

předloţena.  Ve své podstatě se jedná o to, ţe šaman sní určitá léčiva, která se 

v něm prostřednictvím tanečních pohybů smíchají a začnou na něj působit. 

Azandové tvrdí, ţe tato léčiva mu umoţní odhalit čarodějnictví.134 Moderní člověk 

na celou věc však můţe nahlíţet tak, ţe ho léčiva ve skutečnosti přivedou do transu, 

který má na svědomí jeho následná odhalení.135  

Tanec šamanů je charakteristický svou energičností, divokostí a bouřlivostí. Je to 

vystoupení jednotlivce s prvky tradičních pohybů a rytmů.136 Seance většinou 

sestávají z jednoho vystupujícího, který má náleţité rituální vzezření, doplněné 

                                                 
131 BOWIE, F.: Antropologie náboženství, s. 194. 

132 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 70. Anglický originál. Vlastní překlad. 

133 BUDIL, I.: Mýtus, jazyk a kulturní antropologie, s. 227. 

134 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 79. Anglický originál. Vlastní překlad. 

135 BUDIL, I.: Mýtus, jazyk a kulturní antropologie, s. 226. 

136 MURPHY, R. F.: Úvod do kulturní a sociální antropologie, s. 183. 
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odpovídající mimikou. Často se stane, ţe se během svého představení šamani 

přivedou do zuřivého transu. V takovém případě se řeţou do jazyka a hrudi a na 

tvářích se jim usídlí groteskní výrazy.137 
 

Pro celou seanci je nezbytný jistý druh omámení. Je nutné, aby se jak šamani, tak 

diváci dostali do určitého vytrţení. Hudba, rytmické pohyby, mimika, groteskní 

oblečení, to vše utváří vhodnou atmosféru pro zjevení tajemných sil.138 Bylo by však 

chybou domnívat se, ţe nálada během obřadu je naplněna hrůzou. Naopak, všichni 

jsou zde veselí a baví se.  

Tanec je pro celou seanci velice důleţitý, neboť šamani se neptají na otázku, oni ji 

„tančí“. Kaţdé hnutí v tanci je tak důleţité a má svůj význam jako slova. Kaţdý 

pohyb, gesto či výraz vyjadřuje boj, který šaman svádí s čarodějnictvím.139 
 

 

5.3.1.1 Příprava na šamanský tanec 

Přípravy na tanec spočívají ve vyznačení plochy, na níţ budou šamani provozovat 

své umění. Ta je určena výhradně pro ně, nikoli pro laiky. Potom vyjmou ze svých 

koţených vaků zvířecí rohy a vrazí je do země podél hranice kruhu. Kaţdý z nich 

na jednom ze svých rohů zavěsí nádobu s vodou. Do té se občas během seance 

podívá, aby uviděl čarodějnictví. Mezi rohy jsou dále rozmístěny kousky 

magického dřeva. Na dřevo i rohy se někdy zavěšují kouzelné píšťalky. Prostor 

mezi rohy určitého šamana a jím samým je povaţován výlučně za jeho. Proto nelibě 

nese, zasahuje-li mu do něj jiný člen společenství.  

Šamanské rohy jsou naplněny jakousi kašovitou hmotou, vyrobenou ze směsi 

popela, oleje a šťávy z různých bylin a hub.140 Právě tato hmota je jedním 

z šamanských léčiv. Ta hrají v profesi šamana nezastupitelnou roli, protoţe 

obeznámení s nimi je znakem znalosti šamanského umění. 

Nejsou to ani magická slova ani pořadí rituálů, co je podstatné při zasvěcení mezi 

šamanskou společnost, nýbrţ stromy a byliny. Umění zandských šamanů spočívá 

v tom, ţe vědí, jaké druhy rostlin a stromů má obsahovat léčivo, které snědí. To jim 

následně dává moc vidět čarodějnictví, zjistit, kde sídlí a odehnat ho od jeho 

zamýšlené oběti. Také jim umoţňuje odolávat vlivu čarodějnictví a velkému 

                                                 
137 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 76. Anglický originál. Vlastní překlad. 

138 MURPHY, R. F.: Úvod do kulturní a sociální antropologie, s. 183. 

139 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 89. Anglický originál. Vlastní překlad. 

140 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 72. Anglický originál. Vlastní překlad. 
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vyčerpání z tance. „Zandský šaman ovládá nadpřirozené síly pouze proto, ţe zná 

správná léčiva a snědl je vhodným způsobem. Jeho předpovědi pocházejí z magie 

uvnitř něho a jeho inspirace není výsledkem vnuknutí Vyšší bytosti či duchů 

zemřelých lidí.“141 

 

5.3.2 Účastníci seance 

Kromě šamanů přichází na seance i mnoho jiných lidí. V závislosti na jejich 

úlohách je moţné je rozdělit na diváky, bubeníky a chlapecký sbor, jenţ svým 

zpěvem doprovází šamanský zpěv. Seance jsou obvykle hojně navštěvovány 

sousedy. Někteří se chtějí na něco zeptat, jiní čistě pro rozptýlení.142 

 

5.3.3 Průběh seance  

Celá událost probíhá tak, ţe šamani zpívají a tancují za doprovodu bubnů 

a gongu.143 Poté zodpovídají otázky diváků. Obecně je zvykem, ţe v určitou dobu 

hraje hlavní roli v tanci a zpěvu jen jeden z šamanů, a to ten, který byl poţádán 

o odpověď na určitý dotaz. Ostatní ze společenství stojí v řadě za ním a také zpívají 

a tančí, ovšem s menším zápalem.144 
 

Pokud se některý z diváků chce na něco zeptat, poloţí svou otázku konkrétnímu 

šamanovi. Zavolá ho tedy jménem, dá mu dárek za jeho sluţby a poloţí mu svůj 

dotaz. Ten se následně běţí podívat do své nádoby s vodou, která je zavěšena 

na jednom z rohů, jeţ předtím zarazil do země. V té by měl uvidět čarodějnictví. 

Nádoba obsahuje kromě vody i druh léčiva, jeţ předtím šaman pozřel. Posléze jde 

opět tančit. „Šaman tančí, protoţe právě během tance jeho léčiva pracují a umoţňují 

mu vidět to, co je ostatním skryto.“145 Jinými slovy, tanec podněcuje fungování 

léčiv v šamanovi, ty se následkem pohybu smíchají a zaktivují se. Dotyčný tudíţ 

o poloţené otázce nepřemýšlí, on ji „tančí“, aby nalezl odpověď.  

Kdyţ uţ z tance nemůţe popadnout dech, dá znamení bubeníkům, aby přestali 

se svou činností. Následně vrávorá, jako by byl omámený, a pravděpodobně také 

                                                 
141 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 73. Anglický originál. Vlastní překlad. 

142 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 73. Anglický originál. Vlastní překlad. 

143 NAKONEČNÝ, M.: Lexikon magie, s. 280. 

144 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 73-74. Anglický originál. Vlastní překlad. 

145 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 79. Anglický originál. Vlastní překlad. 
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díky poţitým léčivům opravdu je.146 
To je vhodný čas, aby vyřkl svou věšteckou 

předpověď. Později přechází k dalšímu člověku a jeho dotazu, pokud se domnívá, 

ţe na tu první dostatečně odpověděl.147 
 

Poté, co ji člověk obdrţí, jde s verdiktem kvůli potvrzení za jiným druhem věštby. 

Obvykle se jedná o orákulum jedové, protoţe to má v hierarchii věšteb nejvyšší 

platnost a spolehlivost.148 
 

 

5.3.4 Důvod konání seance 

Můţeme se ptát, proč se ten, kdo utrpěl nějakou ztrátu, obtěţuje celým tímto 

rituálem. Všeobecně je pořádání seance dosti nákladné a jiné druhy věšteb jsou 

beztak povaţovány za spolehlivější zdroj odhalení čarodějnictví, takţe je stejně 

bude muset poţádat o potvrzení šamanského verdiktu.  

Evans-Pritchard se domnívá, ţe nejdůleţitějším důvodem je, ţe seance zvyšují 

společenské postavení toho, kdo je svolává. Další pohnutkou je i to, ţe šaman 

nepůsobí jen jako věštecký zprostředkovatel, ale i jako bojovník proti čarodějnictví. 

Tím pádem neřekne jen, kde mají ostatní čaroděje hledat a jakými kroky 

postupovat. Svým tancem nadto vede bezprostředně válku s čarodějem, který 

na základě jeho vystoupení můţe od svých záměrů upustit.149  

 

5.4 Šamanova odhalení 

5.4.1 Zdroj šamanských odhalení 

Odhalení a předpovědi šamanů jsou zaloţena na znalosti místních pomluv, s nimiţ 

jsou dobře obeznámeni. Za něčím očarováním totiţ vţdy stojí určitý motiv. Tím 

můţe být například lakota, závist či ţárlivost.150 Proto pokud za šamanem přijde 

člověk s otázkou, kdo ho očaroval, šamanovi pouze stačí rozpomenout 

se na klevety, jeţ v souvislosti s tázajícím se kdy zaslechl. Posléze označí 

za čaroděje toho člověka, o kterém se doslechl, ţe mezi ním a obětí panuje zlá krev. 

                                                 
146 MURPHY, R. F.: Úvod do kulturní a sociální antropologie, s. 184. 

147 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 76. Anglický originál. Vlastní překlad. 

148 BOWIE, F.: Antropologie náboženství, s. 214. 

149 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 77. Anglický originál. Vlastní překlad. 

150 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 82. Anglický originál. Vlastní překlad. 
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Šamani tedy věští s úspěchem, protoţe říkají to, co jejich posluchači chtějí 

a očekávají, ţe uslyší. 

Jméno čaroděje však nevolí jen v závislosti na své znalosti místních pomluv, ale 

i s pomocí intuice. Většinou si během tance opakují jména lidí, kteří mohli jejich 

zákazníkům uškodit. Jinak si ale nechávají čistou mysl, dokud jim nevyvstane jedno 

jméno, jméno čaroděje.151 Odhalení tak není jen věcí rozumového usuzování, ale 

i intuice. 

 

5.4.2 Způsob sdělování odhalení 

Šamani svá zjevení mohou pronášet nahlas (typické pro běţnou seanci) či šeptem (u 

dvora). Často však svá odhalení vyjadřují jen naráţkami, které nazývají „sanza“. 

Tázající je vţdy pochopí a mnohdy jejich význam vysvětluje ostatním přítomným. 

Jeho porozumění vychází ze skutečnosti, ţe zná veškeré okolnosti dané situace, 

takţe je na rozdíl od ostatních nezasvěcených lidí schopen postihnout význam 

těchto náznaků.  

Při sdělování jména čaroděje je také často na místě obezřetnost, protoţe ne všichni 

přijímají toto obvinění v klidu a někdy mohou hrozit šamanovi ublíţením na zdraví. 

Proto také dotyčný nezřídka prozrazuje jména zákazníkovi v soukromí a nikoli před 

diváky. Na veřejnosti se obvykle snaţí vyhnout přímému vyjmenování. Důvodem 

pro toto chování je i to, ţe šaman sám je členem společnosti a rozhodně si nechce 

své sousedy znepřátelit veřejnou uráţkou, kterou by nařčení z čarodějnictví 

rozhodně bylo. Kromě toho sám věří v čarodějnictví a ví, ţe pokud někoho označí, 

můţe se mu obviněný člověk pomstít.152  

 

 5.5 Školení nováčka v dovednosti šamana 

Kdyţ se chce stát chlapec šamanem, obvykle své přání sdělí důleţitému členu 

šamanského společenství v místě, kde ţije. Následně ho poţádá, aby se stal jeho 

patronem.153 Někdy se stane učitelem chlapce jeho otec či strýc. V takovém případě 

                                                 
151 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 87. Anglický originál. Vlastní překlad. 

152 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 84-86. Anglický originál. Vlastní překlad. 

153 MURPHY, R. F.: Úvod do kulturní a sociální antropologie, s. 182. 
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je hoch vyučován v  řemesle uţ od velmi útlého věku. Předávání znalosti léčiv 

a rituálního chování je zde záleţitostí dlouhého časového období mnoha let. 

Na druhé straně je tento přenos znalostí profese mnohem kratší, pokud se jedná 

o výuku šamana, který není z rodiny.154 
Proces je však zkomplikován poplatky 

za výuku, stejně jako tvorbou osobních postojů a vztahů mezi učitelem a ţákem.  

Budoucí učitel se vţdy ptá svého učně, zda si je jistý, ţe chce být opravdu zasvěcen. 

Dále jej upozorňuje, ţe magie je vzácná a finančně náročná a jakoţto jeho učitel 

od něj bude poţadovat četné dary. Pokud mladík na své touze stát se šamanem 

i nadále trvá, starší muţ souhlasí s jeho výukou. 

Nováček potom začíná jíst s ostatními šamany léčiva, aby posílil svého ducha a aby 

mu dala moc věštit. Do společenství je přijat během veřejného pohřbu. Také musí 

spolknout čarodějný hlen a je přiveden k prameni potoka, kde se učí různé byliny, 

keře a stromy, z nichţ léčiva pocházejí. Nicméně pořadí těchto rituálů není přesně 

dané. 

 

5.5.1 Společný pokrm 

Na společném jídle se podílí vţdy několik šamanů. Obyčejně se scházejí v obydlí 

zkušeného kolegy, který zná všechny léčivé byliny a stromy, z nichţ se vyrábí 

magická šťáva. Ten jde před setkáním nasbírat kořeny, z kterých se vaří magické 

jídlo, a tudíţ je pokládán za vlastníka celého pokrmu.  

Veškerý proces přípravy pokrmu sestává z několika fází, kdy se nasbírané kořeny 

vaří na ohništi. Poté, co se jejich šťávami obarví voda, vlastník přelije tekutinu 

do další nádoby, kterou opět umístí k varu na ohniště. Kořeny, z kterých 

se vylouhovaly šťávy, se z kotlíku vyndají a uschovají pro další vyuţití.155 
 

V tomto bodě se šamani začínají soustředit na léčivé šťávy v kotlíku, coţ je první 

projev v jejich chování, ţe se zabývají magickými silami. Od tohoto okamţiku 

doprovázejí zaříkadla různé fáze procesu vaření, a to aţ do konce obřadu. Během 

přelévání magických šťáv do druhého kotlíku k nim šaman promlouvá a ţádá 

o blaho všech šamanů jako celku a o úspěch jejich profesních zájmů. Potom pro své 

spolupracovníky rozdělí na několik částí kouli hmoty, jeţ je vyrobena z olejnatých 

                                                 
154 MALINA, J.: Antropologický slovník: (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk. [CD-ROM]. Brno: 

CERM, 2009. 4738 s. ISBN 978-80-7204-560-0, s. 2872. 

155 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 91. Anglický originál. Vlastní překlad. 
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rostlin smíchaných s magickými kořeny. Těmi obloţí okraj kotlíku a následovně on 

i jeho hosté koule vhazují do nádoby. Vlastník poté míchá olejnaté šťávy v kotlíku 

a znovu promlouvá k léčivům. Následně ho vystřídá v tomto konání nováček a ti 

z přítomných šamanů, kteří o to mají zájem. Postup se vţdy opakuje, kdy kaţdý 

z přítomných míchá obsah kotlíku, pronáší svou řeč k léčivům a průběţně přidává 

do hmoty sůl. Po chvíli olej v kotlíku vybublá na povrch, takţe se přecedí 

do vydlabané tykve. Zbytek obsahu kotlíku, nyní uţ hustá olejovitá hmota, se dává 

dále vařit, zase za doprovodu míchání a promlouvání k léčivům.  

Hostitel poţaduje po kaţdém, kdo se účastní společného jídla, poplatek. Tím můţe 

být například prsten či noţík, který jednotliví šamani umístí před ohniště či je 

dokonce vhodí do nádoby. Tyto platby musí být umístěny na dohled léčiv. Je 

zvykem, ţe se léčiva kupují, aby byla účinná. Nákup je součástí rituálu, kterým je 

podmíněna magie. Ta tímto způsobem dává léčivům sílu. Proto je pro obě strany, 

jak vlastníka, tak kupujícího, tento obchod výhodný. Vlastník má svou platbu 

a kupující účinná léčiva. Azandové dále věří, ţe prodávající by měl být s obchodem 

vţdy spokojen, jinak léčiva ztrácejí svou čarovnou moc. Dobrá vůle vlastníka, jeţ je 

zajištěna právě platbou, je tudíţ také důleţitou podmínkou celého obchodu. 

Po předání darů (plateb) se olej opět scedí. Pak je hmota v nádobě ponechána 

v klidu, aby vychladla, načeţ majitel pokrm podává ostatním. Následně smíchá část 

sceděného oleje s popelem z parazita, takţe vznikne černá tekutina. Zbytek oleje 

ostatní vypijí. Potom dělá noţem menší řezné rány na jejich tělech, do nich vtírá 

tekutinu a opět promlouvá k léčivům. Šamani rovněţ pijí část této černé tekutiny. 

Pokud je jí dostatek, naplňují s ní své rohy, jeţ jsou zásobárnami pro jejich léčiva.156  
 

Nováček se začíná účastnit společných jídel uţ od počátku své učňovské doby, 

protoţe jeho hlavním cílem je stát se prodchnutý léčivy. Ta mu umoţní rozpoznat 

čarodějnictví. Také se díky nim stane tělesně silný, takţe vydrţí únavu z tanců 

na seancích a zároveň ho činí odolným proti čarodějnictví. Okamţikem, kdy učeň 

poţije léčiva, začíná s tancem, ačkoli se ještě nepokouší věštit. Není totiţ ještě 

dostatečně zkušený, protoţe jich měl jen malé mnoţství. Navíc nebyl zasvěcen 

do společenstva a nezjistil, z jakých kořínků se léčiva vyrábí.157  

Člověk není schopen vypozorovat druh rostliny během společného jídla, takţe je 

moţné, aby se těchto jídel účastnil i laik. Jinak jsou však šamani velice opatrní co se 

                                                 
156 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 94-95. Anglický originál. Vlastní překlad. 

157 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 96. Anglický originál. Vlastní překlad. 
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týče rostlin, které k výrobě léčiv pouţívají. Nechtějí, aby kdokoli věděl, jakou 

rostlinu kdy pouţívají. 158 

 

5.5.2 Čarodějný hlen 

Mezi šamany termín „mangu“ odkazuje na předpokládanou substanci v jejich 

tělech, která vzniká v závislosti na poţití léčiv. Tato látka se vytváří na základě 

magie. Tudíţ je zcela jiné povahy neţ ta, kterou v sobě nosí čarodějové, jeţ je 

zděděná. Šamani jsou schopni vyplivnout hlen, který pochází z dané substance.159 

Součástí zaučení nováčka je proto poţití určitých léčiv, která se uvaří na společném 

setkání, načeţ učeň vykašlává čarodějný hlen. 

 

5.5.3 Přenos znalosti složení léčiv 

Pomalý přenos znalostí o rostlinách, z kterých se vyrábí léčiva, je skutečně 

důleţitou součástí iniciace nováčka.160 Vzhledem k tomu, ţe magie musí být 

zakoupena jako kterékoli jiné zboţí, i za tento přenos se platí. Učitel seznamuje 

ţáka s druhy potřebných rostlin přirozeně, například během lovu, nebo ho můţe vzít 

ven speciálně za tímto účelem. 

Je důleţité vědět, ţe podle Azandů nemají léky dostatečnou moc, pokud jejich 

dřívější vlastník není s jejich prodejem kvůli nízké ceně spokojen. Ze stejného 

důvodu také jejich účinek můţe zrušit učitel, takţe jejich účinek nadále neslouţí 

v těle ţáka, který je koupil.  

„Nikdo se od svého učitele nedozví veškerá léčiva, která je moţno se naučit, 

protoţe nikdo nezná naprosto všechny. Různí lidé znají rozlišné léky. Proto pokud 

člověk potká někoho, kdo má povědomí o pro něj neznámé rostlině, můţe si zkusit 

tuto znalost koupit.“161 
Během ţivota tedy sbírka léků šamana narůstá. 

Jedním z prvků iniciace nováčka je přenos znalostí o léčivech. Jeho důleţitou 

součástí je, ţe učitel přivede učně k prameni potoka. V zemi Azandů potoky 

                                                 
158 MALINA, J.: Antropologický slovník: (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk. [CD-ROM]. Brno: 

CERM, 2009. 4738 s. ISBN 978-80-7204-560-0, s. 2215. 

159 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 113. Anglický originál. Vlastní překlad. 

160 MILDNEROVÁ, K.: Nástin společných aspektů afrického tradičního léčitelství Bantuské oblasti. Portál Antropoweb. 2008, č. 2-3. [online]. [cit. 2011-

1-03]. Dostupné z:  http://antropologie.zcu.cz/nastin-spoleanach-aspekta-africkaho-tradiana. 

161 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 98. Anglický originál. Vlastní překlad. 
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vyhloubily propasti a jeskyně. Domorodci z nich mají strach, protoţe v nich ţijí 

hadi a jsou obývány duchy a Vyšší bytostí. 

Jako součást zasvěcení se jde nováček učit některé druhy rostlin právě do těchto 

jeskyní. Celá výprava vypadá tak, ţe nováček s učitelem lezou tunely po všech 

čtyřech a jsou doprovázeni duchy, kteří je následně navedou k potřebným rostlinám. 

Jedná se zde o duchy mrtvých lidí a šamanů. Mezitím venku před jeskyní zvoní 

další z členů společenstva zvonky, aby ostatní našli cestu ven.162 
 

 

5.5.4 Iniciační pohřeb  

Jedním z obřadů zasvěcení je rituální pohřeb, kdy šamani po hodinách tance 

vykopou díru ve středu usedlosti, v níţ se obřad koná. Na začátku obřadu přistoupí 

majitel obydlí s manţelkami a otcem zasvěcovaného k vyhloubené jámě. Kaţdý 

z nich se napije piva, které posléze vyplivne na zem, aby tím posvětil profesionální 

dráhu nováčka. Poté šamani tančí a následně léčivy pokropí učedníkovy prsty 

na rukou a nohou. Část z nich také nalijí do jeho nosních dírek a nakapají mu je 

i do očí. Nováček se posléze poloţí na břicho, kdy jeho vrchní část těla spočívá 

v jámě, přikrytá rohoţí. Spodní část těla mu z ní trčí ven. Ostatní šamani zatím přes 

něho skáčou a tančí okolo. Čas od času některý z nich strčí hlavu pod rohoţ 

a pronese k nováčkovi pár slov. Po uplynutí určité doby je vyčerpaný nováček 

vytaţen z jámy. Ostatní ho podpírají a dovedou k sedátku z listí blízko taneční 

plochy. 

Tento obřad nese otisk charakteristického zasvěcovacího ceremoniálu. Po dva nebo 

tři dny před obřadem musí začátečník dodrţovat zvláštní tabu. Například drţí 

sexuální půst a stejně tak se zdrţuje i určitého jídla.163 Potom absolvuje rituální 

proces smrti, pohřbu a vzkříšení. Čerstvě zasvěcený šaman přijímá nové jméno, 

které pouţívá jen při věštění a léčení.164  

 

                                                 
162 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 99. Anglický originál. Vlastní překlad. 

163 MURPHY, R. F.: Úvod do kulturní a sociální antropologie, s. 186 

164 MALINA, J.: Antropologický slovník: (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk. [CD-ROM]. Brno: 

CERM, 2009. 4738 s. ISBN 978-80-7204-560-0, s. 2872. 



 

69 

 

5.6 Šamanská léčba 

Léčba šamana spočívá v tom, ţe je schopen vyjmout předmět čarodějnictví z těla 

oběti a tím ji uzdravit. Celý postup vypadá tak, ţe šaman pozře léčiva, jeţ mu 

umoţní vykonat celou operaci. Poté udělá zářez na těle nemocného a přiloţí na něj 

obklad. Skrze obklad masíruje zasaţené místo, aby z něho následně vyjmul předmět 

čarodějnictví.  Nicméně Evans-Pritchard během svého výzkumu zjistil, ţe celý tento 

akt je jeden velký klam a šamani o této skutečnosti moc dobře vědí. 

Před samotnou léčbou šaman totiţ uřízne kousek keře a vyřeţe z něho předmět 

čarodějnictví. Ten nenápadně vloţí do obkladu, jenţ přiloţí na postiţenou část 

těla pacienta. Nato potře pacientovi rty léčivem, trochu se napije vody, vykloktá ji 

a vyplivne. Později masíruje přes obklad postiţené místo a po jeho sundání ho 

prohledává, dokud neobjeví malý předmět čarodějnictví, který tam předtím tajně 

sám vloţil. Ten ukáţe všem přihlíţejícím a hlasitě oznamuje nález. Daný postup 

se obvykle třikrát opakuje, pokud je šaman opravdu zručný.165 Místo masáţe 

postiţeného místa někteří šamani čarovný předmět tzv. „vysají“. Většinou si do úst 

vloţí nějaký malý předmět, pročeţ přiloţí ústa k bolestivému místu a zdroj nemoci 

vycucnou.166  

Tento obřad vyjímání předmětu čarodějnictví z těla pacientů je tedy v podstatě 

jedním velkým podvodem a představením pro diváky. Na druhé straně šaman dává 

nemocnému léčivo do úst a přikládá je i na postiţené místo. To, co tudíţ ve 

skutečnosti léčí pacienty, jsou léčiva, nikoli magie, a šamani jsou si toho dobře 

vědomi. Ostatní si myslí, ţe je nemocný vyléčen odstraněním předmětu 

čarodějnictví. Pouze šamani vědí, ţe za to mohou poděkovat léčivům. Toto své 

tajemství veřejnosti nesdělují. Vţdy o něm však zpraví své učedníky, kdyţ prvně 

poţívají léky, protoţe celý proces jejich léčení je velmi falešný a oni to musí pro 

svou praxi vědět.167 
 

Na druhou stranu šaman hluboce věří v magii bez ohledu na znalost pravdy 

o vyjmutí předmětu čarodějnictví z těla pacienta. Navzdory vědomí o celém 

podvodu přesto věří, ţe nemocnému pomohla léčiva, která on i nemocný snědli 

a jeţ jim podle něj dala zvláštní moc. Jejich ţivot je totiţ uzavřen v síti myšlení 

                                                 
165 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 104-105. Anglický originál. Vlastní překlad. 

166 ELIADE, M..: Šamanismus a nejstarší techniky extáze, s. 275. 
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tvořené čarodějnictvím, věštbami a magií. Jejich smýšlení je tedy omezeno 

kulturními podmínkami a ovlivňuje jejich víru.168 
 

Šamani často léčí s pomocí čarodějů. Je-li šaman současně i čarodějem, pozná, kdo 

nemocného očaroval. Před samotnou léčbou jde pak za viníkem, aby stáhl své čáry. 

Pokud se nemocný uzdraví, tak se o dary za to obdrţené podělí. 

 

5.7 Víra vs. nedůvěra v šamany 

Azandové nejenţe často vědí, ţe šamani vytahují předměty z těla nemocného 

podvodem, ale dokonce i jakým způsobem to dělají. Nicméně toto jejich povědomí 

není v rozporu s jejich vírou v ně, protoţe se předpokládá, ţe značný počet z nich 

skutečně vykazuje úspěšnou léčbu na základě jejich dohody s čaroději.  

Dovednost šamana je závislá na kvalitě léčiv, která poţil a na tom, zda vlastní 

„mangu“. Jestliţe sám není čarodějem či nesnědl dostatečně silné léčivo, je 

šamanem jen podle jména.169 To je příčinou toho, ţe je mnoho Azandů co se týče 

šamanů skeptických. 

Nedůvěra je součástí struktury víry v šamany, neboť Azandové jsou si dobře 

vědomi podvodů šamanů, co se týče jejich role léčitele i jejich neúspěšnosti v roli 

proroků. Můţeme u nich zpozorovat prolínání zdravého rozumu a mystického 

smýšlení a ptát se, proč zdravý rozum nevítězí. Zčásti je to dáno šamanským 

uměním klamu, kdy je těţké přímo přichytit šamana při podvodu.  

Dále zde hraje důleţitou roli tradice, protoţe šamani byli vţdy součástí zandské 

kultury. Všechny víry Azandů jsou provázány, takţe kdyby přestali věřit v šamany, 

ztratili by i svou víru v čarodějnictví a věštby. Z tohoto důvodu je seance šamanů 

v podstatě potvrzením existence čarodějnictví. Je jedním ze způsobů, jakým se víra 

v čarodějnictví vštěpuje a vyjadřuje. Šamani jsou navíc součástí sítě věšteb, kdy 

kaţdá z nich hraje svou roli.170 
Tato provázaná síť zandských představ utváří jejich 

ţivot a kdyby v jednu její část přestali věřit, zhroutil by se pro ně svět tak, jak ho 

znají. 

 

 

                                                 
168 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 117. Anglický originál. Vlastní překlad. 

169 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 106. Anglický originál. Vlastní překlad. 

170 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 109. Anglický originál. Vlastní překlad. 
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6 Věštby 

Za věštbu se povaţuje výrok o tom, co nastane či co se uţ děje, který není zaloţen 

na vědeckém poznání. Je to úvaha, která je spojená s intuicí a nevědomými 

myšlenkovými pochody.171 Ve většině kultur jsou věštby produktem nějakého 

člověka, který je pronáší. Zandské chápání je poněkud jiné. V jejich pojetí je to 

sama věštba, která rozhoduje a vynáší verdikt, nikoli nějaký jedinec. Proto v celé 

své práci také pouţívám obrat, ţe se Azandové chodí poradit za věštbou, nikoli 

za věštcem. 

Orákula jsou v zandské společnosti povaţována za uspokojivější způsob zjišťování 

budoucnosti a přítomnosti neţ jsou šamani, jejichţ schopností je zahnat 

čarodějnictví. Avšak jako proroci nejsou pokládáni za moc spolehlivé. Spíše 

poskytují jen předběţné důkazy a pro jejich potvrzení se posléze chodí za jinými 

věštbami.172 
 

 

6.1 Jedová věštba 

Jedové orákulum, neboli „benge“, je v hierarchii zandských věšteb to nejdůleţitější 

a nejoblíbenější.173 Proto se s jedovou věštbou Azandové radí ve všech 

záleţitostech, jeţ povaţují za nebezpečné či společensky důleţité. Kdyby se totiţ 

člověk v konkrétní situaci nejdříve neporadil s orákulem, jednal by v rozporu 

se zvyky své kultury a mohl by ztratit společenskou prestiţ. Dokonce by se mohl 

vystavit nebezpečí sankcí.174 
 

Azandové se však neradí s orákulem jen o důleţitých společenských záleţitostech, 

ale i ohledně těch malých kaţdodenních. K tomu však obvykle upřednostňují jiné 

druhy věšteb, jeţ nejsou tak časově a finančně náročné.  

Jedového orákula se vţdy vyuţívá v případě soudních procesů. V minulosti 

existovaly jen dva případy, které se řešily prostřednictvím soudního řízení. Šlo 

o čarodějnictví a cizoloţství. Ty se řešily pouze skrze verdikt věštby, protoţe nebyla 

jiná moţnost odhalit konkrétní jednání neţ prostřednictvím mystické síly jedového 

                                                 
171 NAKONEČNÝ, M.: Lexikon magie, s. 317-318. 

172 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 120. Anglický originál. Vlastní překlad. 

173 SOUKUP, V.: Antropologie: Teorie člověka a kultury, s. 493. 

174 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 121-122. Anglický originál. Vlastní překlad. 
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orákula. V současnosti však uţ jedoví věštci nadále nehrají hlavní roli v soudních 

sporech.175  

Moderní člověk věří, ţe je náš systém soudů správný a spravedlivý, avšak 

Azandové se domnívají, ţe v soudnictví nepřipouštíme právě ty důkazy, které jsou 

podstatné. Proto kdyţ panovník rozhoduje s pomocí mechanického uţívání 

převzatých evropských předpisů, dělá to bez skutečného přesvědčení. Z jeho 

pohledu jsou totiţ proti zavedeným zvykům.  

 

6.1.1 Seance jedové věštby 

Seance se většinou konají v buši na místě, které je vzdálené od lidského obydlí. 

Důvodem pro tuto lokaci je zajistit utajení, aby se předešlo znesvěcení těmi, kteří 

nedodrţeli potřebná tabu. Dále proto, aby se uniklo před čarodějnictvím. U něho je 

v případě buše méně pravděpodobné, ţe zmaří věštbu, neţ by tomu bylo v případě 

konání seance přímo v usedlosti.  

Setkání se obvykle neodehrávají během dne, kdy praţí slunce, protoţe horko 

nepůsobí dobře ani na kuřata ani na jed. Ten se v takovém případě stává velice 

silným a zabíjí mnoho zvířat. Kvůli tomu se setkání velice často odehrávají během 

noci.  

Věštecký jed je zbytečný, pokud člověk nevlastní kuřata, na kterých by ho pouţil, 

protoţe orákulum promlouvá skrze ně. Z této příčiny má kaţdá zandská usedlost 

vlastní kurník, přičemţ lidé při věštění pouţívají většinou kohouty, protoţe slepice 

se ponechávají kvůli budoucímu potomstvu
.176 

 

 

6.1.1.1 Účastníci seance 

„Kterýkoli muţ se můţe podílet na jednání. Nicméně věštba je nákladná záleţitost 

a pokládané otázky se týkají zájmů dospělých. Proto se jí chlapci účastní jen tehdy, 

kdyţ pomáhají při provádění věštby.“177 Tito hoši musí, stejně jako kdokoli 

                                                 
175 POSPÍŠIL, L.: Systém víry: Náboženství a magie. Katedra občanské výchovy a filosofie. [online]. [cit. 2011-10-28]. Dostupné z: 

<http://userweb.pedf.cuni.cz/kov/download/pospisil_nabozenstvi.pdf. 

176 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 127-128. Anglický originál. Vlastní překlad. 

177 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 129. Anglický originál. Vlastní překlad. 

http://userweb.pedf.cuni.cz/kov/download/pospisil_nabozenstvi.pdf
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v bezprostřední blízkosti věštby, dodrţovat potřebná tabu.178 
Těmito zákazy je, 

ţe několik dnů před sezením nesmí mít člověk pohlavní styk, nesmí kouřit konopí 

a také je povinen se vyhýbat určitým druhům zakázaného jídla.  

Většinou se seance účastní bohatí lidé, protoţe vlastní potřebná kuřata a jsou 

schopni obstarat si věštecký jed. Chudé muţe, kteří nevlastní drůbeţ či jed, obvykle 

zastupují jejich movitější příbuzní či zástupce panovníka. Je to pro ně jedna 

z hlavních povinností společenských vztahů.  

Ţeny jsou vyloučeny nejen z provádění věštby, ale vůbec z čehokoli s tím 

spojeným. Věštění prostřednictvím jedu je tedy mužskou výsadou a je jedním 

ze základních mechanismů muţské kontroly a vyjádřením rozporu mezi 

pohlavími.179 
Muţi tak získávají nad ţenami značnou výhodu, protoţe zandský 

společenský ţivot je výrazně ovlivňován právě věštbami. 

„Je potřeba značných zkušeností k tomu, aby člověk prováděl seance náleţitým 

způsobem a aby byl schopen správně vykládat výsledky věštění. Člověk musí vědět, 

kolik dávek jedu pouţít, zda věštba pracuje správně, v jakém pořadí pokládat otázky 

a zda je pokládat v kladné či záporné formě, jak dlouho je nutné drţet prsty kuře 

v ruce při dotazování se či kdy se s ním má škubnout, aby se jed rozvířil. Dále kdy 

je pravý čas na to, aby se drůbeţ hodila na zem pro konečnou prohlídku. Člověk 

musí vědět, jak si všímat nejen toho, zda kuře ţije či umírá, ale také přesného 

způsobu, jakým je jed ovlivňuje. Kaţdý pohyb kuřete pod vlivem věštby je 

podstatný. Je rovněţ důleţité znát správnou volbu slov při pokládání otázky, aby 

byla jednoznačná a vyhnulo se tak mýlce. To není snadný úkol, kdyţ má být otázka 

poloţena během promluvy, která nepřesáhne deset minut.“180 Ne všichni jsou nadaní 

v tomto umění. Nicméně většina dospělých je v případě nutnosti schopná radit 

se s orákulem.  

Většinou se celá seance skládá z člověka, který připravuje a podává kuřatům jed 

(Evans-Pritchard ho nazývá operatér a já se rozhodla tento termín ve své práci také 

pouţívat), z vlastníka jedu a z tázajícího se. Je však moţné, i kdyţ výjimečné, aby 

jeden člověk zastával všechny tyto funkce.181 

 

                                                 
178 MALINA, J.: Antropologický slovník: (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk. [CD-ROM]. Brno: 

CERM, 2009. 4738 s. ISBN 978-80-7204-560-0, s. 4088-4090. 

179 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 130. Anglický originál. Vlastní překlad. 

180 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 131. Anglický originál. Vlastní překlad. 

181 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 132. Anglický originál. Vlastní překlad. 
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6.1.2 Podávání jedu 

Ve skupině můţe být jeden i více muţů, kteří se věštby chtějí na něco zeptat. Kaţdý 

z nich si s sebou přináší na místo konání svůj košík s kuřaty. Kdyţ se všichni 

posadí, probírá se, čí kuře půjde na řadu jako první a jak se mu budou klást otázky. 

Mezitím operatér připraví věštecký jed, aby měl správnou hustotu. Následně na 

pobídku tazatele bere jedno z kuřat, dá mu dávku jedu a donutí ho ji spolknout.182 

V tento okamţik začíná tazatel promlouvat k jedu v kuřeti ohledně záleţitosti, na 

kterou se chce vlastník zvířete zeptat, načeţ je kuřeti dána druhá dávka. To se můţe 

opakovat aţ čtyřikrát, pokud je kuře velké. Po celou dobu tazatel promlouvá 

k jedové věštbě a pokládá jí tu samou otázku, i kdyţ různými způsoby. Po podání 

poslední dávky jedu operatér zvedne kuře výše a několikrát s ním trhne, zatímco 

tazatel zdvojnásobuje sílu své řeči. Pokud do té doby kuře nezemřelo, po dalším 

proslovu se hodí na zem. Tazatel i pak promlouvá k orákulu, zatímco všichni 

pozorují následné pohyby zvířete.183 

Jed někdy kuře zabije ihned po podání první dávky, kdyţ ještě leţí na zemi. 

Většinou však na ně začíná více působit aţ poté, co ho operatér zvedne ze země 

a začne s ním cloumat. Pokud to vypadá, ţe kuře zemře, prochází nejdříve sérií 

křečí. Po několika záchvatech nakonec umírá. Některá kuřata vypadají, ţe na ně jed 

vůbec nepůsobí. Jiná se zdají být ovlivněna působením jedu jen lehce, avšak kdyţ 

se poloţí zpět na zem, náhle se zhroutí a umírají. Jen zřídkakdy se stane, ţe se kuře, 

které bylo váţně ovlivněno jedem, nakonec zotaví. 

Obecně se ví, jaký bude verdikt poté, co operatér drţel zvíře v ruce několik minut. 

Pokud kuře zemře, uřízne se mu křídlo, které posléze poslouţí jako důkaz.184 

Přeţivší kuřata se vezmou zpět domů, aby je mohl jejich majitel v budoucnu znovu 

pouţít.  

 

6.1.2.1 Soustava otázek a odpovědí během seance  

Dalo by se říci, ţe systém otázky a odpovědi během věštecké konzultace je v zásadě 

jednoduchý. Skládá se ze dvou testů. První test se nazývá „bambata sima“, druhý 

                                                 
182 SOUKUP, V.: Antropologie: Teorie člověka a kultury, s. 493. 

183 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 135-136. Anglický originál. Vlastní překlad. 

184 SOUKUP, V.: Antropologie: Teorie člověka a kultury, s. 494. 
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má název „gingo“. Pokud kuře zemře během prvního testu, další musí přeţít při 

druhém a naopak, aby byl výrok věštby povaţovaný za platný. Obecně platí, ţe 

v případě kladné odpovědi je otázka zkoncipována tak, ţe věštba musí usmrtit kuře 

během prvního testu a nechat ţít další během druhého, potvrzujícího. Naopak 

zápornou odpověď dostane člověk v takovém případě, kdy je v prvním testu kuře 

ušetřeno a během druhého umírá.185 To však neplatí vţdy a otázky jsou občas 

poloţeny opačným způsobem. Zabití kuřete tedy samo o sobě nedává kladnou 

či zápornou odpověď. To, na čem záleţí, je podoba otázky.186 (V příloze číslo 10 je 

moţné nalézt jednotlivé příklady testů, které mohou pomoci s osvětlením celého 

procesu pokládání dotazů a odpovědí.) 

Během seance musí vţdy jedno kuře přeţít a jedno zemřít. Pokud zemřou či přeţijí 

obě, rozsudek je povaţovaný za neplatný. S věštbou se pak kvůli stejnému 

problému můţe člověk poradit napodruhé v jinou dobu. Jestliţe má vlastník jedu 

jeho dostatečnou zásobu, oba testy se mohou konat během jediné porady. Stává 

se však velice často, ţe tomu tak není a kaţdý z nich je proveden během jiného 

sezení. Například pokud se člověk uţ dříve radil ohledně určité záleţitosti s jiným 

druhem věštby, pak je tato seance jedového orákula povaţována za druhý, 

potvrzující test.187 
 

Během jedné porady je moţné se zabývat několika otázkami různých účastníků. 

V takovém případě se přítomní muţi ve svých dotazech střídají. Kaţdý z nich 

postupně poloţí věštbě svou otázku. Na potvrzující rozhodnutí je však moţné 

se zeptat aţ v dalším kole dotazování. Důvodem je jak vzájemná slušnost, tak 

zandská  představa, ţe orákulum potřebuje po své první odpovědi na daný problém 

určitý čas na přemýšlení. Pak je schopno potvrdit svůj předchozí verdikt a dát 

konečné rozhodnutí.188 

 

6.1.3 Azanda vs. moderní člověk - pohled na věštecký jed  

Evans-Pritchard uvádí, ţe slovo „benge“ se dá přeloţit jako věštecký jed či jedová 

věštba, a to v závislosti na kontextu. Nicméně zandská představa o „benge“ 

                                                 
185 BOWIE, F.: Antropologie náboženství, s. 214. 

186 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 138. Anglický originál. Vlastní překlad. 

187 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 140. Anglický originál. Vlastní překlad. 

188 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 144. Anglický originál. Vlastní překlad. 
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se velice liší od té, kterou má moderní člověk. Pro nás je to prostě jed, nikoli však 

pro Azandy. 

Věštecký jed se vyrábí z pralesní liány.189 V očích domorodců se však tato látka 

stává „benge“ věšteckých konzultací jen tehdy, pokud se připravuje podle pravidel 

daných určitými tabu a pouţívá-li se jen tradičním způsobem.190 Jinak řečeno, pouze 

to „benge“, které je připraveno odpovídajícím způsobem v souladu s pravidly 

a poţadavky, které jsou dány zvyky, se dá Azandy opravdu nazývat „benge“. Pravé 

„benge“ je obdařeno mocí, protoţe člověk, který je připravoval zná tradici 

a dodrţoval nezbytná tabu. Věštecký jed také pracuje správně jen během seance. 

Je zřejmé, ţe by byl věštecký systém nesmyslný, kdyby Azandové uznávali 

moţnost, ţe je „benge“ přírodní jed. Pravda je, ţe sledují jeho působení stejně jako 

moderní člověk. Avšak jejich postřehy se vţdy podřizují zandské víře. Jsou do ní 

zahrnuty a uzpůsobeny tak, aby ji vysvětlovaly a obhajovaly. Ať uţ by tedy člověk 

Azandům předloţil jakýkoli argument, kterým by mohl zbourat veškerá jejich 

přesvědčení o moci věštby, přesto by neuspěl. Kdyby přeloţil svůj názor 

do zandského způsobu myšlení, nakonec by tento argument sám slouţil k podpoře 

struktury celé jejich víry. Jejich mystické představy jsou totiţ neobyčejně ucelené. 

Jsou vzájemně propojené sítí logických vazeb a uspořádány tak, ţe nikdy příliš 

neodporují smyslovým zkušenostem. Naopak se zdá, ţe je tyto zkušenosti 

odůvodňují.191 

Současnému člověku se také můţe zdát, ţe Azandové  své věštecké prostředky 

(termiti, jed, dřevěné desky) zosobňují uţ jen proto, ţe k nim promlouvají. Dokonce 

tvrdí, ţe mají „mbisimo“, coţ je v pojetí dnešního člověka něco jako duše. Zde 

Evans-Pritchard ukazuje obtíţnost překladu jednoho výrazu z jednoho jazyka 

do druhého. Záleţitost přenosu je celkově jedním z problémů při studiu cizích 

kultur. Jak uvádí F. Bowie: „V antropologii je vţdy přítomno napětí mezi snahou 

pochopit kulturní jevy v kontextu, přičemţ se dává přednost místnímu jazyku, 

a pojetím, které se naopak pokouší formulovat teoretické výroky s širší platností.“192 

Zatímco Evropan pojem „mbisimo“ chápe jako duši, Azandové by ho přeloţili jako 

„je dynamický, něco dělá“.  

                                                 
189 BOWIE, F.: Antropologie náboženství, s. 214. 

190 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 147. Anglický originál. Vlastní překlad. 

191 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 150. Anglický originál. Vlastní překlad. 

192 BOWIE, F.: Antropologie náboženství, s. 210. 
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Zandské pojetí duše věštby se tudíţ liší od toho našeho. My duši přiznáváme jen 

lidem, zatímco Azandové ji přisuzují i věšteckým předmětům. Přesto by však 

nesouhlasili s tvrzením, ţe je personifikují. Vědí, ţe jed, termiti i dřevěné desky 

jsou jen věci. Tyto předměty jsou však schopné věštit v okamţiku, kdy se s nimi 

odpovídajícím způsobem pracuje a kdyţ se s nimi tak jedná. Dále je nutné při 

manipulaci s nimi dodrţovat odpovídající tabu, jinak se opět stávají jen věcmi.193 

Jednoduše řečeno, pokud se s nimi zachází vhodným způsobem, stávají 

se mystickými činiteli.  

 

6.1.4 Příčina rozporů věštby 

Někdy se stane, ţe si verdikty věštby vzájemně protiřečí. Zatímco pro moderního 

člověka by tento rozpor byl znamením nesmyslnosti systému orákul, Azandové 

na celou problematiku nahlíţí jinak. Nesoulad věštby je neudivuje, naopak ho 

očekávají. Ačkoli nám to můţe připadat jako paradox, chyby věštby, stejně jako její 

správná rozhodnutí, Azandům pouze dokazují její neomylnost. Skutečnost, ţe 

se orákulum splete v případě zásahu nějaké mystické síly jim jen ukazuje, jak je 

věštba přesná, kdyţ je tato zlá síla vyloučena.194 

Azandové přisuzují selhání věštby několika příčinám, mezi nimi například 

špatnému druhu jedu, který nasbírali. Dále svalují vinu na porušení tabu, 

čarodějnictví, stáří jedu nebo vztek duchů. Neúspěch orákula také připisují na vrub 

kouzelnictví, způsobu zacházení s jedem či zlobě vlastníka pozemku, na kterém 

roste rostlina, z níţ se jed vyrábí.195 
 

 

6.2 Termití věštba 

Pro zandskou kulturu je charakteristická hierarchie v systému věšteb, kdy jsou 

některá orákula pro domorodce spolehlivější a tím pádem více respektovaná neţ 

jiná. Azandové uznávají „dakpa“, neboli termití věštbu, hned za věštbou jedovou. 

Podle toho se také odvíjí pořadí, v němţ konzultují s jednotlivými orákuly.  

                                                 
193 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 151-152. Anglický originál. Vlastní překlad. 

194 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 154. Anglický originál. Vlastní překlad. 

195 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 155. Anglický originál. Vlastní překlad. 



 

78 

 

Pokud se radí s více druhy věšteb, pořadí je takové, ţe nejdříve jdou za věštbou 

menší váţnosti a poté za tou, která je více spolehlivá. Posloupnost bývá následující: 

1) věštba třením desek, 2) termiti, 3) jed.  

„Dakpa“ je věštbou chudších lidí, protoţe k jejímu provedení nejsou třeba peníze 

ani jiný majetek. Jediné, co je k ní potřeba, jsou dvě větve, kaţdá z jiného druhu 

stromu („dakpa“ a „kpoyo“). Prostřednictvím právě těchto větví a termitů orákulum 

operuje.196 Nevýhoda věštby však tví v tom, ţe trvá déle a je omezená. Tím je 

myšleno, ţe zabere celou noc, neţ je otázka zodpovězena. Také je moţné se v tomto 

případě zeptat jen na pár otázek. Navíc ve všech podstatných záleţitostech musí být 

verdikt termitího orákula potvrzen věštbou jedovou.  

Věštba má název po jednom ze stromů větve, která se strčí do termitiště během 

jejího provádění. Azandové mohou pokládat otázky těmto větvím, avšak obvykle 

oslovují přímo termity. Skutečnost, ţe oslovují jak větve, tak termity jasně ukazuje, 

ţe ani jednomu z nich obecně nepřipisují nezávisou schopnost myšlení. Nicméně 

zvláštní inteligenci jim přisuzují během provádění věštby. V takovém případě však 

neţádají odpověď od těchto dvou věcí, ale od věštby jako takové.197 
 

 

6.2.1 Provádění termití věštby 

Celý průběh porady s orákulem vypadá tak, ţe člověk jde navečer k určitému 

termitišti, jeţ rozhrne svým oštěpem.198 Posléze vezme do kaţdé ruky jednu z větví 

a promlouvá k nim či k termitům. Během této řeči vrazí obě větve do termitiště, 

načeţ se vrací domů.  

Další den brzy ráno si jde pro odpověď. Termiti do té doby mohli sníst některou 

z větví, obě větve či ţádnou. Odpověď proto závisí na tom, jakým způsobem byla 

poloţena otázka. Například jestliţe se táţí na své zdraví či zdraví svých příbuzných, 

pak pokud termiti sní větev „dakpa“, znamená to neštěstí. Naopak sní-li „kpoyo“, 

verdikt věštby je šťastný. Poté, co zjistí verdikt, mohou Azandové prostřednictvím 

termitího orákula provést druhý, potvrzující test. Běţnější však je, ţe jdou 

pro ověření přímo za věštbou jedovou. 

                                                 
196 BOWIE, F.: Antropologie náboženství, s. 214. 

197 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 165. Anglický originál. Vlastní překlad. 

198 BOWIE, F.: Antropologie náboženství, s. 214. 
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Pokud se stane, ţe termiti nesní ani jednu z větví, Azandové prohlásí, ţe termiti 

odmítli odpovědět. Následně zkouší jiné termitiště. Je také velice časté, ţe termiti 

sní obě větve. Takový verdikt je v případě termitího orákula povaţován za platný 

(na rozdíl od jedové věštby). Pokud tedy sní termiti obě větve, výklad věštby není 

úplná odpověď na otázku, ale jen částečná. Kupříkladu kdyţ termiti sní větší část 

„dakpa“, pak se odpověď přiklání ke kladné či záporné odpovědi podle toho, jak 

byla poloţená otázka. Pokud jsou obě větve snědené rovnoměrně, mohou Azandové 

tvrdit, ţe někdo porušil tabu či ţe příčinou je čarodějnictví.199 

 

6.3 Věštba třením desek 

Nejpouţívanějším zandským orákulem je „iwa“ neboli věštba třením desek. 

Důvodem pro tuto oblíbenost je, ţe věštba nevyţaduje ţádné zvláštní přípravy 

(získání jedu, sehnání kuřat atd.). Je moţné ji provádět kdykoli, protoţe člověk 

potřebné propriety většinou nosí s sebou, aby se v případě nutnosti mohl kdykoli 

s věštbou poradit.200 
 

Lidé však v tento druh orákula nemají naprostou důvěru a většinou jeho rozhodnutí 

konzultují s jinými typy věšteb. Jeho spolehlivost kladou přibliţně na stejnou 

úroveň jako výroky šamanů.  

Azandové mají celkově větší důvěru k těm věštbám, které mají co nejmenší podíl 

lidské sloţky. Naopak typu věšteb, do kterých člověk zasahuje nejvíce, věří 

nejméně.  

 

6.3.1 Konstrukce věšteckých desek 

Věštba se skládá z malé dřevěné konstrukce, která se podobá dvěma na sobě 

umístěným deskám. První část desky má rovný povrch, dvě noţky na jednom konci 

a „ocas“ na druhém. Druhá část, která pasuje k povrchu první jako víko, má kulatý 

či oválný tvar.201  

                                                 
199 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 166. Anglický originál. Vlastní překlad. 

200 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 167-168. Anglický originál. Vlastní překlad. 

201 SPARKS, R. - COOTE, J.: Zande rubbing board oracle. Pitt Rivers Museum. [online]. 17 September 2005. [cit. 2011-11-05]. Dostupné z: 

<http://southernsudan.prm.ox.ac.uk/details/1940.12.608+.1+.2/>. Anglický originál. Vlastní překlad. 
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Při výrobě věšteckých desek musí člověk dodrţovat určitá tabu, aby mohl začít 

s její tvorbou. Spodní část se vţdy vyrábí před vrchní. Poté se její povrch začerní 

s pomocí do ruda rozţhaveného oštěpu. Vyřezávání desky je však jen částí celého 

procesu. V tento okamţik je to stále jen kus dřeva, který teprve musí být obdařen 

mystickou mocí, aby se stal věštbou. To se uskutečňuje ve dvou krocích. Nejprve 

se spodní deska pomaţe léčivem, jeţ člověk vtírá do zářezů, které na ní udělal. Část 

léčiva také smíchá s popelem z různých rostlin a tím potírá stěny desky. Zářezy 

na spodní desce jsou zčásti důvodem toho, ţe víko při jejím pohybu buď drhne, 

nebo se pohybuje plynule, podle toho, v jakém směru je na něj vyvíjen tlak. 

Druhým krokem při výrobě je, ţe se desky musí zakopat, aby léky měly čas do nich 

vsáknout. Celá konstrukce se tedy obalí látkou či kůţí a vloţí se do jámy, kterou 

člověk vyhloubí vprostřed cesty. Za dva dny se pro ni vrátí a vykope ji.202  

Následně ji vyzkouší tím, ţe drhne dřevěným víkem dopředu a vzad o spodní desku 

a říká věštbě: „Věštbo třením desek, jestliţe budeš říkat pravdu, drhni.“203 Jako 

důkaz své účinnosti a moci rozhodovat orákulum drhne. Později se desky zabalí 

do kusu látky a umístí se pod verandu, kde jsou připraveny k pouţívání. 

 

6.3.2 Provádění věštby třením desek 

S věštbou se pracuje tím způsobem, ţe člověk sedí na zemi a svou pravou nohou 

přidrţuje „ocas“ zařízení, přičemţ pravou rukou drhne horní deskou o spodní. Před 

samotnou obsluhou věštby však na povrch spodní desky vymačká šťávu z různých 

rostlin nebo nastrouhá kůru ze stromů. Operatér potom ponoří víko do vydlabané 

tykve s vodou a přiloţí k sobě obě desky. Jakmile se dotknou, šťávy či nastrouhaná 

kůra na desce se zvlhčí a začínají pěnit a bublat. Člověk následně tře oběma 

deskami o sebe, načeţ pokládá věštbě otázky.  

Víko se během tření o spodní desku můţe pohybovat plynule dopředu a vzad. 

Druhou moţností je, ţe přilne k desce tak silně, ţe není moţné s ním dál pohybovat 

a člověk ho musí značnou silou oddělit od desky. Podle toho, jakým způsobem 

se desky chovají, neboli jestli dřou či ne, věštba sděluje své odpovědi.204 Otázka 

můţe být poloţena například takto: ´Jestliţe tento rok zbohatnu, drhni, jestliţe ne, 

                                                 
202 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 169-170. Anglický originál. Vlastní překlad. 

203 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 170. Anglický originál. Vlastní překlad. 

204 BOWIE, F.: Antropologie náboženství, s. 214. 
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pohybuj se plynule.´ Drhnutí při konzultaci téměř vţdy znamená kladnou odpověď 

a obráceně, plynulý pohyb značí zápor. 

Stejně jako v případě jedové a termití věštby, i zde je vţdy nutné provést druhý, 

potvrzující test. Pokud víko drhne o desku při prvním testu, při druhém se musí 

vţdy pohybovat plynule, aby byl verdikt platný. Ve skutečnosti se však druhý test 

provádí většinou přímo prostřednictvím věštby jedové.205  

 

6.3.2.1 Jak obejít dodržování tabu 

Před konzultací s věštbou by člověk měl dodrţovat stejná tabu jako v případě věšteb 

ostatních. Specifikem tohoto orákula je, ţe se pouţívá kdykoli, kdy si člověk 

usmyslí. Proto mají Azandové určitý obřad, po jehoţ vykonání lze věštbu provést, i 

přesto, ţe člověk nedodrţel potřebná tabu. Celý rituál spočívá v tom, ţe člověk spálí 

sloní maso, rybí kost a dřevo, na kterém seděla ţena. Popelem poté potře spodní 

desku věštby.206 Následně uţ nezáleţí na tom, zda předtím dodrţoval tabu, a klidně 

můţe věštbu provést.  

 

6.3.3 Operatéři 

Jen někteří lidé mohou obsluhovat věštbu třením desek. Většinou se jedná o muţe 

ve středním věku a starce, kteří jsou na její provádění odborníky.
207

 Ţeny poradě 

mohou přihlíţet, avšak nikdy se k ní nepřibliţují ani věštbu neprovádějí. Navíc její 

pouţívání není podmíněné jen věkem či pohlavím. Před prováděním věštby musí 

člověk sníst určitá léčiva. Pokud jde o ostatní orákula, je nezbytné jen dodrţovat 

tabu. Před konzultací s věštbou třením desek je však nutné vlastníka i nástroj 

určitým způsobem nejdříve „ošetřit“. Vlastník v takovém případě pošle pro mága, 

který to provede.  

Síla věštby se odvíjí od léčiv, kterými je namazána při výrobě. Dále závisí 

na léčivech, kterými je pomazána těsně před pouţitím a těmi, které operatér sní 

a potře si jimi nohu a ruku před samotným prováděním věštby. Účinek orákula také 

                                                 
205 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 171. Anglický originál. Vlastní překlad. 

206 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 171. Anglický originál. Vlastní překlad. 

207 BOWIE, F.: Antropologie náboženství, s. 214. 
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záleţí na skutečnosti, ţe jeho vykonávání je v souladu s obvyklými podmínkami 

souvisejícími s jeho realizováním.208  

 

6.4 Věštba tří dřívek 

Další zandskou věštbou je „mapingo“ čili věštba tří dřívek. Můţe ji provádět kaţdý, 

nejvíce ji však vyuţívají ţeny a děti. Právě jejím prostřednictvím děti získávají 

první zkušenosti s věšteckými konzultacemi. Její vykonávání je tak jednoduché, jak 

jen můţe být. Je k ní potřeba tří malých dřívek. Dvě z nich se vţdy poloţí na zem 

vedle sebe a třetí se umístí paralelně na ně. Věštba dává svou odpověď tím, v jakém 

stavu jsou následující den. Její verdikt závisí na tom, jestli dřívka zůstala celou noc 

ve své původní pozici, nebo na způsobu, jakým spadla. Kdyţ je člověk staví, 

promlouvá k nim a říká jim, na co se chce zeptat. Obecně platí, ţe kdyţ 

se konstrukce z klacíků změní, znamená to příznivou předpověď a naopak.  

Tato věštba není obecně povaţována za moc důleţitou, a proto se na ni lidé obracejí 

jen kvůli méně podstatným záleţitostem. Někdy se pouţívá jako příprava 

pro konzultaci s jiným druhem věštby.209 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
208 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 172-173. Anglický originál. Vlastní překlad. 

209 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 166-167. Anglický originál. Vlastní překlad. 
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7 Magie a kouzelnictví 

Malinův antropologický slovník magii vysvětluje jako: „Označení formy lidské 

snahy vysvětlit a hlavně ovládnout skutečnost pomocí kouzelnických aktivit 

a praktik, a dosáhnout tak vytouţených cílů.“210 Pravdou však je, ţe kaţdý 

antropolog tento pojem vnímá jinak. Někteří magii povaţují za předchůdkyni 

náboţenství, jiní ji do něho zahrnují či ji s ním dokonce ztotoţňují. Další odborníci 

magii slučují s čarodějnictvím, zatímco jiní ji spojují s šamanismem. Skutečnost je 

taková, ţe pojmy jako náboţenství, čarodějnictví, magie a šamanismus často 

splývají či se zaměňují. Záleţí na tom kterém antropologovi, jak konkrétní termíny 

chápe. Já tyto pojmy vysvětluji ve své práci tak, jak jim rozuměl a objasňoval je 

právě Evans-Pritchard. 

„Čarodějnictví, věštby a magie jsou jako tři strany trojúhelníku. Věštby a magie 

jsou dva různé způsoby, jak s čarodějnictvím bojovat. Věštby odhalují, kdo škodí 

své oběti nebo se k tomu s pomocí čarodějnictví alespoň chystá.“211 Postup, jaký 

se v takovém případě obvykle uplatňuje, jsem popsala v kapitole 4. 

Druhý způsob, kterým se potírá čarodějnictví, je magie. Ta je jeho hlavním 

nepřítelem, přičemţ Azandové rozlišují, podobně jako mnoho jiných kultur, mezi 

magií dobrou a špatnou.212 Také je moţné tyto dva druhy nazývat bílou a černou 

magií. Té dobré se vyuţívá pro společensky schvalované účely, jako je například 

právě boj s čarodějnictvím. Tento druh se ostře odlišuje od té zlé, jeţ je vţdy 

motivována sobeckými záměry.213 Pro ni je typické špatné a protispolečenské 

pouţívání v kouzelnictví. 

Azandové tudíţ dělají zřetelné rozdíly mezi kouzelníkem a čarodějem. Prvně 

zmíněný pouţívá magické metody a jeho schopnost pochází z léčiv. Naopak čaroděj 

neprovádí zvláštní obřady ani nepronáší zaklínadla. Jeho moc je zaloţena 

na zděděné tělesně-duševní síle, s jejíţ pomocí dosahuje svých cílů. Jednu věc však 

mají společnou, oba jsou vnímáni jako nepřátelé lidí, protoţe jim mohou škodit. 214 
 

                                                 
210 MALINA, J.: Antropologický slovník: (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk. [CD-ROM]. Brno: 

CERM, 2009. 4738 s. ISBN 978-80-7204-560-0, s. 2324. 

211 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 178. Anglický originál. Vlastní překlad. 

212 BOWIE, F.: Antropologie náboženství, s. 213. 

213 NAKONEČNÝ, M.: Lexikon magie, s. 152. 

214 BOWIE, F.: Antropologie náboženství, s. 213. 
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7.1 Magický obřad 

Magický obřad nemá pevně danou podobu. Sice se skládá z určitých úkonů, které 

člověk musí vykonat215, avšak jejich pořadí nikterak nepodmiňuje jeho účinnost. 

Kaţdý rituál je charakteristický svými rozdíly v tom, co se během něho dělá a říká, 

stejně jako pořadím slov a úkonů. Tento sled rituálních úkonů je tedy ovlivněn 

pouze technickými poţadavky obřadu a zdravým rozumem toho, kdo jej provádí.216  

Je nutné říci, ţe dobrá magie i kouzelnictví pouţívají během obřadů předměty 

vyrobené z rostlin a stromů. Ty jsou právě tím, co Evans-Pritchard nazývá léčivy. 

Důleţité magické obřady jsou také obyčejně doprovázeny zaříkadly. Mág při nich 

oslovuje léčiva a říká jim, co po nich chce. Tato zaříkadla nemají podobu pevně 

stanovené formule. Důleţité je jen to, aby byl smysl řeči jasný, neboť léčiva mají 

zadanou povinnost, kterou musí splnit. Proto je nutné, aby přesně věděla, jaké je 

jejich poslání. Účinek magického rituálu tak nespočívá v obřadní řeči, 

ale především v samotných léčivech. Ta, pokud se s nimi správně zachází a jsou-li 

dodrţena potřebná tabu,217 musí poslouchat svého mága. Azandové k nim však 

nepromlouvají vţdy. Často je například moţné vidět přípravu protijedu, aniţ 

by k němu během výroby bylo proneseno jediné slovo.  

Některé obřady mohou být veřejné, avšak v podstatě všechny zandské rituální 

úkony jsou vykonávány s co nejmenší publicitou. Všeobecně jsou dobrá i špatná 

magie prováděny tajně. Částečně je příčinou prostorové rozmístění. Obydlí jsou od 

sebe většinou velmi vzdálená, takţe lidé magické rituály zpravidla vykonávají 

o samotě či s rodinou. Azandové navíc nechtějí, aby je při provádění magických 

úkonů někdo viděl. V jejich smýšlení totiţ kterýkoli ze sousedů můţe být čaroděj, 

který by mohl celý obřad zkazit. Také si nepřejí, aby se vědělo, jaká vlastní léčiva. 

Jinak by je ostatní mohli neustále obtěţovat, aby prováděli magii jejich jménem.218  

 

                                                 
215 NAKONEČNÝ, M.: Lexikon magie, s. 172. 

216 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 177. Anglický originál. Vlastní překlad. 

217 MUCHEMBLED, R.: Magie a čarodějnictví v Evropě, s. 18-19. 

218 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 182. Anglický originál. Vlastní překlad. 
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7.2 Léčiva 

Magická léčiva se pouţívají pro mnohé účely, které jsou spojené například 

s přírodními silami (oddálit západ slunce), se zemědělstvím (zajistit, aby určité 

rostliny hojně plodily), s lovem, rybařením a sběrem (aby zraněné zvíře neuteklo, 

pro lov nebezpečné šelmy), s uměním a řemesly (pro vaření piva, pro ţehlení), 

s mystickými silami (léčiva proti čarodějnictví a kouzelnictví), se společenskou 

činností (přilákat stoupence, pro úspěch v lásce) či s nemocí (kaţdá nemoc má 

speciální léčiva pro svou léčbu).219  

Sami Azandové často rozdělují svá léčiva podle jejich podoby, způsobu přípravy 

a pouţití.220 Také je rozlišují na dobrá a zlá v závislosti na tom, k čemu se pouţívají. 

Zatímco dobrá léčiva jsou vyuţívána bílou magií, se zlými naopak pracuje 

kouzelník.  

Azandové obecně ví jen o několika léčivech, která jsou spojována s kouzelnictvím. 

Na druhé straně léčiv dobré magie je nespočet. Důvodem je, ţe velká většina 

situací, ve kterých jsou ohroţovány zájmy Azandů, je spojována s čarodějnictvím 

a nikoli s kouzelnictvím. Kromě toho se často určitá událost přisuzuje jak 

kouzelnictví, tak čarodějnictví.221 Myšlenka kouzelnictví se tak můţe zdát 

modernímu člověku nadbytečná. Nicméně pro domorodce je tento fenomén 

důleţitou součástí jejich vnímání světa a vysvětlování různých nezdarů a neštěstí. 

Zandská léčiva nelze úhledně rozdělit do vzájemně se vylučujících kategorií 

přínosné, ochranné a odvetné magie. Přesto však částečně odpovídají třem 

aspektům většiny zandské magie. Jedno z těchto hledisek bývá následně zdůrazněno 

v závislosti na pouţití určitého léčiva v dané situaci více neţ druhé dva.222 

Kupříkladu kdyţ chce muţ s pomocí magie sklidit velkou úrodu. My bychom obřad 

s tím spojený řadili k přínosné magii. Azanda by však připisoval malou úrodu 

na vrub čarodějnictví, a proto by vykonal spíše rituál ochranné magie, aby se jeho 

úrodě nic nestalo a ta byla nakonec bohatá. Tím pádem by upřednostnil jedno 

hledisko (ochrana) před dalšími dvěma (přínos, odveta). Zaříkání vyslovené 

v takovém případě by tedy bylo formulováno ve tvaru zaklínání proti čarodějnictví.  

                                                 
219 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 178. Anglický originál. Vlastní překlad. 

220 MUCHEMBLED, R.: Magie a čarodějnictví v Evropě, s. 18. 

221 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 192. Anglický originál. Vlastní překlad. 

222 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 199. Anglický originál. Vlastní překlad. 
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Je třeba také říci ţe znalost léčiv, přesněji souborů určitých léčiv, je nutné bohatě 

zaplatit. (Tímto tématem jsem se uţ částečně zabývala v 5. kapitole věnované 

šamanismu.) Jedná se zde o léčiva odvetné magie, šamanská léčiva a léčiva 

uzavřených společenstev. Při samotném prodeji však nejde jen o změnu vlastníka 

určitého majetku, ale i o radu, jak ho pouţívat. Jedině tímto poučením se majitel 

léčiva stává mágem a je schopný s ním pracovat.223  

 

7.2.1 „Duše“ léčiva 

Moderní člověk se můţe ptát, jak si Azandové myslí, ţe jejich léčiva pracují. 

Popravdě řečeno o tom moc nepřemýšlejí. Vystačí si s tím, ţe prostě fungují, čehoţ 

je důkazem jejich vlastní zkušenost.224 Tito lidé říkají, ţe pracuje tzv. „duše“ léčiva. 

Zandská společnost je charakteristická tím, ţe přisuzuje duši i neţivým věcem,225 

například dřevěným deskám (věštba třením desek), třem dřívkům (věštba tří dřívek) 

či léčivům. Ty jsou podle zandského smýšlení za určité situace obdařeny tajemnou 

silou v podobě duše, která je následně schopná mystického jednání. 

 

7.3 Magie vs. kouzelnictví 

Jak uvádí Evans-Pritchard ve své knize: „Při rozlišování mezi dobrou magií 

a kouzelnictvím Azandové nepovaţují za špatný ten druhý jmenovaný jev proto, 

ţe by kouzelnictví ničilo zdraví a majetek ostatních. Pokládají je za špatné, protoţe 

porušuje morální pravidla a právní předpisy. Dobrá magie můţe být ničivá, dokonce 

smrtící, avšak je zaměřena výhradně na osoby, které spáchaly nějaký zločin. 

Naopak špatná magie se pouţívá ze zlé vůle proti lidem, kteří neporušili ţádný 

zákon ani morální normu.“226 Jedná se zde o to, ţe dobrá magie je oprávněná 

a proto společensky přijímána. Tato citace tudíţ stručně vystihuje rozdíl mezi 

oběma jevy, které by moderní člověk mohl chápat podobně a zaměňovat je. (Rozdíl 

mezi magií a čarodějnictvím jsem uţ vysvětlila v podkapitole 4.3.1.) 

Magie je často uskutečňována v soukromí, které je pro zandskou magii typické. 

Azanda se pokaţdé bojí, aby některý kouzelník či čaroděj nezjistil, ţe ji provozuje, 

                                                 
223 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 186. Anglický originál. Vlastní překlad. 

224 CAVENDISH, R.: Dějiny magie, s. 7-8. 

225 NAKONEČNÝ, M.: Lexikon magie, s. 165. 

226 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 187. Anglický originál. Vlastní překlad. 
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a nezasáhl mu do ní. Nicméně kouzelnictví je tajný obřad ve velmi odlišném 

smyslu. Provozuje se za hluboké noci, protoţe kdyby byl jeho vykonavatel při něm 

přistiţen, pravděpodobně by byl zabit.227 Na rozdíl od magie je totiţ kouzelnictví 

nezákonné a společnost ho odmítá a odsuzuje.  

„Dobrá magie se tím pádem neliší od kouzelnictví, co se týče soukromí při 

provádění, ani na základě zničujících účinků. Ve skutečnosti je „bagbuduma“, 

neboli odvetná magie, tím nejničivějším a zároveň nejváţenějším léčivem Azandů. 

Její účel je typický pro účely dobré magie všeobecně.  Například kdyţ zemře nějaký 

muţ, Azandové jeho smrt přisuzují na vrub čarodějnictví. Provedou tedy odvetnou 

magii, která usmrtí odpovědného vraha. Tato magie je povaţována za soudce, který 

vyhledá osobu, odpovědnou za něčí smrt. Zároveň je i popravčím, který dotyčného 

člověka zabije a tím vykoná pomstu.“228 Stejně jako všechna dobrá kouzla jedná 

nestranně a v souladu s podstatou případů. Proto Azandové o léčivu říkají, ţe buď 

„soudí spravedlivě“ nebo ţe je to „zlé léčivo“.  

V souvislosti s nahlíţením na odvetnou magii jako na dobrou a spravedlivou je 

potřeba zmínit, ţe kdyby chtěl jeden člověk čistě ze zloby zabít jejím 

prostřednictvím jiného, nevinného, nepodařilo by se mu to. Léčivo by v takovém 

případě vůči ostatním lidem bylo neúčinné. Nadto by svou moc otočilo proti němu 

a nakonec ho zničilo, neboť odvetná magie se vrací ke svému tvůrci, pokud nenajde 

viníka, který v uvedeném případě neexistuje. Následně se tedy magie obrátí proti 

tomu, kdo ji vyslal, a usmrtí ho. Z tohoto důvodu Azandové vţdy před prováděním 

odvetné magie poţadují od jedové věštby potvrzení, ţe smrt opravdu způsobil 

čaroděj či kouzelník. Jinými slovy si potřebují být jistí, ţe mrtvý nezemřel 

v důsledku svých zločinů zásahem dobré magie. Kdyby tomu tak bylo, odvetná 

magie by se vrátila zpět k nim a zničila by je. Dobrá magie s úkolem zničit tak 

zasahuje pouze proti viníkům. Pokud je zločin odčiněn, je nezbytné tuto magii 

zničit dříve, neţ uškodí svému původci.  

Bílá magie je morální, protoţe se pouţívá proti neznámým osobám. Kdyţ člověk ví, 

kdo mu například ukradl majetek, jde rovnou k soudu. Tím pádem jí není potřeba, 

protoţe se celá záleţitost vyřeší v souladu s právními předpisy. Pouze v případě, 

ţe člověk nezná totoţnost viníka, vezme si na pomoc dobrou magii, která zločince 

ztrestá. Zlá je na druhé straně pouţívána proti určitým osobám a z toho důvodu je 

                                                 
227 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 188. Anglický originál. Vlastní překlad. 

228 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 188. Anglický originál. Vlastní překlad. 
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očividně špatná. Kdyby totiţ osoba, která je zasaţena magií, zranila jakýmkoli 

zákonem uznávaným způsobem jejího tvůrce, celý spor by se vzal k soudu a bylo 

by ţádáno odškodné. Z toho vyplývá, ţe kouzelník pouţívá magii, protoţe svůj spor 

nemá legálně tzv. o co opřít.229 
 

 

7.3.1 Mág 

Mágové nemají v zandské společnosti ţádné vyšší postavení. Prostí lidé jim sice 

závidí schopnost provádět odvetnou magii, protoţe ji kaţdý vyuţívá, a proto 

si ji mohou její vlastníci nechat dobře zaplatit. Na druhé straně v zandské 

společnosti hraje daleko důleţitější roli to, jaké má člověk politické postavení neţ 

jeho schopnost provozovat magii.  

Většina magie je v zandské společnosti mužskou výsadou. Ţeny sice občas působí 

jako šamanky či léčitelky, avšak většina magie je jim cizí. Zčásti je příčinou to, 

ţe velké mnoţství léčiv je spojováno s výlučně muţskými aktivitami, jako je třeba 

lov. Částečně za to můţe i celkový názor Azandů, ţe magie je záleţitost muţů. 

Proto kdyţ ţena potřebuje ochranu před čarodějnictvím, magický obřad jejím 

jménem provádí její muţ. Tím se zandský přístup liší od toho, který mají například 

Evropané, kteří čarodějnictví a magii spojují převáţně s ţenským pohlavím.230 

Vlastníky léčiv jsou obvykle muţi ve středních letech a starci. Důvodem je uţ to, ţe 

se tito lidé podílejí ve větší míře na společenských aktivitách, a navíc uţ mají určitý 

majetek, za který si mohou léčiva opatřit. Přece však postupem času přestává věk 

hrát takovou roli a pro mladé uţ není tolik obtíţné získat léčiva, jako tomu bylo 

v minulosti.231 
 

Člověk vyuţívá sluţeb mága nejčastěji tehdy, kdy chce vykonat pomstu, nabýt zpět 

ukradený majetek, potrestat nevěru či se uzdravit. Za tuto sluţbu si dotyčný nechává 

platit. Je však moţné, ţe člověk můţe být obojím, vlastníkem léčiva i operatérem, 

tudíţ mágem. K tomu je nutné, aby znal zdroje, z kterých pocházejí jeho léčiva. 

Nestačí proto jen mít určité léčivo, nýbrţ znát i rostliny, z kterých se vyrábí 

                                                 
229 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 188-189. Anglický originál. Vlastní překlad. 

230 MUCHEMBLED, R.: Magie a čarodějnictví v Evropě, s. 8. 

231 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 184. Anglický originál. Vlastní překlad. 
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a způsob, jak se s ním zachází. Jedině tak se člověk stává plně kvalifikovaným 

mágem. Následně nemusí vyuţívat sluţeb někoho jiného a provádí magii osobně.232  

Dá se říci, ţe do určité míry je kaţdý Azanda (vyjma malých dětí) mágem. Většina 

léčiv je všeobecně známá, včetně jejich sloţení a způsobu zacházení, takţe kaţdý 

člen společnosti během ţivota pouţije nějaký jeho druh.  

 

7.3.2 Kouzelnictví 

Je velice obtíţné získat informace o kouzelnictví, protoţe mezi Azandy je 

vlastnictví a pouţívání zlých léčiv povaţováno za těţký zločin. Tím spíše není 

moţné v jejich společnosti potkat člověka, který by se prohlašoval za kouzelníka. 

Domorodci dokonce neradi probírají toto téma, aby si o nich ostatní nemysleli, 

ţe jejich znalost o něm pochází z praxe.233  

 

7.4 Nemoc a mystické příčiny 

„Azandové připisují téměř všechny nemoci na vrub čarodějnictví nebo kouzelnictví. 

Právě tyto mystické síly musí být přemoţeny, aby se člověk vyléčil. To neznamená, 

ţe Azandové naprosto přehlíţejí druhotné příčiny, avšak obecně na ně nahlíţejí 

v souvislosti s čarodějnictvím a magií. Ani jejich odkazování nemoci na 

nadpřirozené příčiny je však nevede k tomu, aby přehlíţeli léčbu symptomů. Právě 

naopak, vlastní enormní lékopisy a za normálních okolností léčí své neduhy s jejich 

pomocí. Azandové podnikají kroky k odstranění v jejich očích prvotních, 

nadpřirozených příčin pouze tehdy, kdyţ je nemoc opravdu váţná nebo dojde-li 

v jejím průběhu k znepokojivému obratu.“ 234  

Tito lidé tudíţ uznávají přirozené příčiny a jsou schopni rozeznat, o jakou chorobu 

se jedná na základě jejích hlavních příznaků. V závislosti na nich pak nezřídka 

velice přesně předpovídají budoucí vývoj nemoci. Tu pak léčí za pomoci léků a to 

systémem „pokus omyl“, kdy pokud od bolesti nepomůţe jeden, zkusí druhý. I přes 

tuto zkušenostní sloţku je však zandská léčba zaloţena na magickém systému, díky 

                                                 
232 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 185. Anglický originál. Vlastní překlad. 

233 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 190. Anglický originál. Vlastní překlad. 

234 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 195. Anglický originál. Vlastní překlad. 
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němuţ upřednostňují příčiny mystického původu.235 Magická a na zkušenosti 

zaloţená léčba se tedy prolíná.  

Pokud člověk trpí jen lehčím onemocněním, léčí se sám, avšak pokud nemoc začne 

být váţnější, jde za šamanem. Jedná-li se však o opravdu závaţnou chorobu, jeho 

příbuzní se jdou poradit s některou z věšteb, aby zjistila, kdo je za nemoc 

zodpovědný. Pokud díky symptomům nebo výroku věštby zjistí, ţe je příčinou 

nemoci dobrá či špatná magie, povolají odborníka, který zná protijed. Ten ho 

posléze vyrobí a pouţije v závislosti na tom, o jaký druh magie se jedná.236 
Zde opět 

můţeme vidět prolínání mystiky a rozumu. Magie (mystická záleţitost) se zde 

snoubí s rozumovým jednáním (výroba léku v závislosti na symptomech a druhu 

nemoci). Právě toto splývání mystických a přirozených vysvětlení nemoci 

či neštěstí je pro zandskou společnost charakteristické. 

 

7.5 Magie jako zbytečnost 

Evans-Pritchard se v závislosti na svém výzkumu tázal, jak je moţné, ţe Azandové 

nevnímají zbytečnost své magie. Moderní člověk na ni nezřídka nahlíţí jako 

na nesmysl, který nemá s dosaţením určitého cíle co do činění.
237

 Azandové na ni 

však mají opačný názor a vidí ji jako velice uţitečnou. Například proto, 

ţe se jí uţívá v boji proti mystickým silám, čarodějnictví a kouzelnictví. Vzhledem 

k tomu, ţe její konání přesahuje lidskou zkušenost, nemůţe jí jednoznačně 

odporovat.
238

 Také z toho důvodu, ţe čarodějnictví, věštby a magie vytvářejí 

rozumově ucelený systém. Kaţdý z těchto jevů vysvětluje a dokazuje druhý. Dále, 

přestoţe Azandové často vidí, ţe léčivo není úspěšné, svá pozorování nezobecňují. 

Následně je selhání jednoho léčiva nepoučí o tom, ţe jsou všechna hloupostí. Je 

tedy jasné, ţe je tato skutečnost nemůţe poučit o zbytečnosti veškeré magie. Navíc 

zkušenost jednotlivce je nic ve srovnání s všeobecně přijímaným názorem. Pokud je 

proto zkušenost v rozporu s určitou představou, neukazuje se tím ještě, ţe je toto 

                                                 
235 BOWIE, F.: Antropologie náboženství, s. 215. 

236 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 197. Anglický originál. Vlastní překlad. 

237 POSPÍŠIL, L.: Systém víry: Náboženství a magie. Katedra občanské výchovy a filosofie. [online]. [cit. 2011-10-28]. Dostupné z: 

<http://userweb.pedf.cuni.cz/kov/download/pospisil_nabozenstvi.pdf. 

238 NAKONEČNÝ, M.: Lexikon magie, s. 165-166. 

http://userweb.pedf.cuni.cz/kov/download/pospisil_nabozenstvi.pdf
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přesvědčení neodůvodněné. Spíše se přijme názor, ţe je daná zkušenost zvláštní, 

výjimečná a také samozřejmě mylná.239 

 

7.6 Společenství provozující magii 

Mnoho ze zandských praktik jsou jednotlivé obřady prováděné samostatnými 

vykonavateli. Ti provozují magii buď jednotlivě pro soukromé účely nebo jménem 

jiného člověka, který je v takovém případě obřadu také přítomen.240 Povětšinou 

samostatné provádění magie je tak u Azandů jedna z jejích charakteristik.  

Tento přístup k magii se však v několika posledních dekádách zcela změnil. 

Počátek proměny lze vysledovat v prvních dvaceti letech dvacátého století. 

V té době vzniklo mnoţství společenstev, jeţ vykonávají magii na svých 

shromáţděních a daný trend pokračuje do současnosti.  

Tato uskupení vykazují veškeré vlastnosti spolků: uspořádání, vedení, postavení 

členů, příspěvky, iniciační obřady, slovní zásoba jen pro zasvěcené, specifické 

uvítání apod. Jejich účelem je provádění magických obřadů a jejich jednání jsou 

v souladu se systémy magie u Azandů: rostlinná léčiva, zaříkávání, dodrţování 

tabu, kouzelné píšťalky, vaření léčiv atd.  

Je nutné upozornit, ţe daná společenství jsou cizího původu, a tím pádem dlouho 

nebyla součástí zandské kultury, kterou tak nemohla formovat. Dokonce i dnes je 

moţné vidět, ţe stále nejsou začleněna do zandského společenského uspořádání 

a ostatní je často povaţují za tajná a rozvratná. V zandské společnosti jsou 

nezákonná a členství v nich se trestá. Kdyby nebyla penalizována, pravděpodobně 

by se stala stálými institucemi, avšak takto jsou jen případem cizího a nenormálního 

způsobu chování.241  

 

7.6.1 Členové společenství 

Do spolků většinou nevstupují staří lidé a děti, ačkoli věk ani pohlaví zde nehrají 

roli co se týče moţnosti členství v nich. Ve skutečnosti se kaţdý můţe za poplatek 

stát jejím příslušníkem. Muţi a ţeny vstupují do uskupení asi ve stejném počtu. 

                                                 
239 CAVENDISH, R.: Dějiny magie, s. 7-8. 

240 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 204. Anglický originál. Vlastní překlad. 

241 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 205-206. Anglický originál. Vlastní překlad. 
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Hlavně ţeny jsou nadšené myšlenkou stát se členkami, protoţe se tak mohou dostat 

k magii. Zároveň tímto způsobem vyváznou z nudy a vysilující práce v domácnosti.  

„Začlenění ţen do spolku je revolučním odtrţením od zvyklostí společnosti, v níţ 

se silně prosazuje oddělování pohlaví.“242 Z toho je moţné vyvodit, ţe spolky jsou 

společenská uskupení, která se střetávají se zavedenými pravidly chování. Je to tedy 

známka nového řádu věcí. 

Členové společenstva jsou často mladí lidé, dívky a manţelské páry. Zde opět 

pozorujeme, ţe jsou spolky v rozporu s většinou zandských zřízení. V kultuře 

Azandů mají staří vţdy navrch nad mladšími, kteří jsou na nich ekonomicky 

a společensky závislí. Společenstva tudíţ ohroţují jejich nadřazené postavení, coţ 

si starší muţi velice dobře uvědomují a staví se proti nim. 

Spolky napadají tradiční vzorce chování i s ohledem na status člověka, protoţe 

ačkoli v téměř všech činnostech zandského ţivota má vedoucí úlohu šlechta, 

v případě společenství provozující magii na společenském postavení nezáleţí. 

Struktura uskupení a pozice jedince v něm se odvíjí jen na základě vlastnictví léčiv. 

Právě v závislosti na jejich mnoţství a znalosti se hodnotí postavení jednotlivých 

členů společenstva.243 
 

Spolky jsou v rozporu se zvyky Azandů nejenom co se týče pohlaví, věku 

a postavení členů, ale také vnáší zmatek do zavedeného rozdělení magie na dobrou 

a špatnou. Zatímco členové společenstva prohlašují, ţe provozují dobrou magii a 

jednají vţdy opodstatněně, ostatním se to můţe jevit jinak a vnímat jejich konání 

jako nemorální. Hranice mezi oběma druhy jsou tedy často velice nejasné.244 Kvůli 

všem těmto důvodům zastávají prostí lidé vůči spolkům negativní postoj.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
242 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 215. Anglický originál. Vlastní překlad. 

243 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 215-216. Anglický originál. Vlastní překlad. 

244 NAKONEČNÝ, M.: Lexikon magie, s. 166. 
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8 Čarodějnictví, věštby a magie jako vzájemně propojený 

systém 

Magické obřady sami o sobě nevytvářejí navzájem sjednocený systém. Kaţdý 

z nich je izolovanou činností a neexistuje spojitost mezi jedním obřadem a druhým. 

Tento nedostatek součinnosti a koordinace mezi jednotlivými magickými obřady je 

v rozporu s obecnou soudrţností a vzájemnou závislostí zandských představ co 

se týče ostatních oblastí. Tyto představy jsou totiţ naprosto souvislé, pokud o nich 

člověk rozvaţuje dohromady a jestliţe je posuzuje z hlediska určitých situací 

a společenských vazeb. Zandské představy se jeví jako vzájemně si odporující 

pouze tehdy, kdy se řadí jako neţivé muzejní exponáty. Avšak v okamţiku, kdy se 

s celým jejich systémem člověk blíţe seznámí a vidí, jak jsou konkrétními jedinci 

pouţívány v jednotlivých situacích, začíná mu tento systém připadat logický.245  

Protoţe současnému člověku můţe připadat obtíţné celou tuto problematiku 

pochopit, popisuje Evans-Pritchard celý zandský koncept čarodějnictví, věšteb 

a magie na příkladu situace smrti. Tehdy jsou jednotlivé kroky nejucelenější a nám 

nejlépe srozumitelné. Tento příklad jsem se od něho rozhodla převzít, protoţe 

jednoduchým způsobem shrnuje vše, čemu jsem se v celé své práci věnovala. Je 

tedy podle mého názoru jejím vhodným završením. 

 

8.1 Smrt a následný postup 

Azandové čarodějnictví nejčastěji spojují s úmrtím a jeho předtuchou. Právě jen 

v závislosti na smrti vyvolává čarodějnictví násilnou odplatu. V takové situaci 

se věnuje největší pozornost věštbám a magickým obřadům. Stručně řečeno, 

čarodějnictví, věštby a magie získávají největší význam, co se týče postupů 

a ideologií, za okolnosti smrti. 

Kdyţ člověk onemocní, jeho blízcí jednají dvěma způsoby. Napadnou čarodějnictví 

věštbou, veřejným varováním, přistoupením k čaroději, prováděním magie, 

přesunem nemocného do buše a tancem šamana. Také bojují s nemocí s pomocí 

léků246 a v případě závaţné choroby povolávají léčitele, který je zároveň i šamanem. 

                                                 
245 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 221-222. Anglický originál. Vlastní překlad. 

246 MUCHEMBLED, R.: Magie a čarodějnictví v Evropě, s. 18. 
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Pokud nemocný zemře, jeho příbuzní naříkají a vykopou mu hrob. Před pohřbem 

samotným se uřízne kousek plátna a otřou se jím mrtvému ústa. Také se mu uřízne 

kousek nehtu. Tyto dvě věci se poté pouţijí při provádění odvetné magie.  

Den po pohřbu se začíná s pomstou. Starší příbuzní zesnulého se radí s jedovou 

věštbou. Teoreticky by se měli nejdříve zeptat, zda muţ nezemřel v důsledku 

nějakého zločinu, který spáchal. Ve skutečnosti však tento krok bývá často 

vynechán, coţ ovšem ţádný Azanda nepřizná.  

V praxi to tedy vypadá tak, ţe se nejdříve ptají věštby, koho mají zvolit jako 

„mstitele“. Úkolem takového muţe je vyslat magii po stopě čaroděje. To se děje 

za dohledu mága, který vlastní potřebná léčiva. Dále musí zvolený mstitel 

dodrţovat určitá tabu, aby magie dosáhla svého účelu. Příbuzní se tudíţ ptají, koho 

vybrat jako mstitele a koho jako mága. Vţdy navrhnou jméno a zeptají se, zda 

v případě toho kterého muţe se dosáhne pomsty. Pokud dané muţe věštba 

odsouhlasí, jsou oba vysláni za svým úkolem.247 
 

Neočekává se, ţe odvetná magie dosáhne svého hned po provedení obřadu, tudíţ 

kdyţ někdo z okolí zemře brzy po jeho vykonání, příbuzní jí tuto smrt nepřičítají. 

Často také mágovi přinesou dárek, kterým je pivo. Za něj očekávají, ţe promíchá 

svá léčiva, neboť ta se mohou vrátit zpět poté, co na své výpravě nenalezla viníka. 

Prostřednictvím dalších obřadů (dar piva a promíchání léčiv) se léčiva opět vydávají 

za svým úkolem. Evans-Pritchard uvádí, ţe u Azandů je proto moţné dosáhnout 

pomsty nejdříve půl roku po provedení prvního rituálu odvetné magie.  

Pokud několik měsíců po provedení magie zemře někdo z okolí, příbuzní, kteří 

si vzali na starost odplatu, jdou za jedovou věštbou. Té se táţí, zda byl muţ, který 

právě zemřel, její obětí. Pokud jim věštba odpoví záporně, nadále čekají, dokud 

nezemře další ze sousedů a pak se táţí znovu. Průběhem času věštba potvrdí, 

ţe některý ze zesnulých byl obětí jejich odvetné magie.248 
 

Poté se ptají věštby, zda byl čaroděj jediným, kdo způsobil smrt jejich příbuzného. 

Pokud ne, celý postup odvetné magie se opakuje. Pokud ano, jdou za panovníkem, 

aby mu předvedli křídlo kuřete jako důkaz o čarodějově vině. Ten se zeptá svého 

orákula, zda byla pomsta opravdu vykonána. Kdyţ odpoví záporně, příbuzní čekají 

na další smrt. 

                                                 
247 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 222-223. Anglický originál. Vlastní překlad. 

248 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 224. Anglický originál. Vlastní překlad. 
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Pokud panovníkovo orákulum souhlasí, pomsty bylo dosaţeno. Křídla kuřat 

dokazující vítězství jsou následně pověšena na strom u frekventované cesty, aby se 

tak ukázalo, ţe příbuzní splnili svou povinnost odplaty. 

Mág posléze musí povolat zpět pouţívané léčivo. Po zaplacení určitého poplatku 

pak uvaří protijed pro mstitele, příbuzné mrtvého a jeho vdovu. Jeho 

prostřednictvím ho zničí, protoţe uţ splnilo svůj účel. Také se tím předejde tomu, 

aby způsobovalo další škody. 

Celý proces tak ve zkratce vypadá takto: „Smrt vyvolává představu čarodějnictví; 

věštby určují průběh pomsty; magií se odplaty dosahuje; věštby potvrzují, kdy bylo 

msty dosaţeno; jako magický konec celé záleţitosti je odvetné léčivo zničeno.“249  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
249 EVANS-PRITCHARD, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, s. 225. Anglický originál. Vlastní překlad. 
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Závěr 

Diplomová práce byla věnována tématu čarodějnictví a dalším mystickým 

fenoménům z hlediska jejich původního antropologického významu, tudíţ v pojetí 

Evans-Pritcharda. K ověření hypotéz, a tím i splnění cíle práce, byly zvoleny 

metody popisu, analýzy, syntézy a komparace. 

První hypotéza byla ověřena na základě srovnání různých přístupů antropologů k 

mystickým jevům ve vztahu k náboţenství. Z tohoto porovnání vyplývá, ţe kaţdý 

odborník tyto jevy chápe rozdílně. Je tedy věcí konkrétního člověka, k jakému 

názoru se přikloní. V závislosti na metodě popisu bylo předloţeno hledisko 

Evans-Pritcharda, který čarodějnictví slučoval s náboţenskou vírou. K tomuto 

stanovisku se kloním v závislosti na předchozím antropologickém srovnávání i já. 

Hypotéza druhá byla potvrzena pomocí popisu představ domorodců o podstatě 

a činnosti čarodějnictví, spolu s moţnými reakcemi lidí na něj. Tento fenomén hraje 

v ţivotě domorodců ústřední roli a jeho prostřednictvím se vysvětlují veškerá 

neštěstí. Proto je nesmírně důleţitým bodem v jejich ţivotech, kolem něhoţ se vše 

točí. 

Třetí hypotézu se podařilo ověřit na základě analýzy čarodějnictví na jeho 

jednotlivé úlohy, které plní ve společnosti. Tyto funkce napomáhají k vyváţenému 

fungování a uspořádání společnosti. 

Potvrzení čtvrté hypotézy vychází z charakterizování způsobu, jakým se působí 

proti čarodějnictví. Domorodci maří jeho zlovolné konání prostřednictvím šamanů. 

Ti zastávají úlohu proroků i léčitelů. V popisované společnosti jsou však lidé vůči 

jejich působení často skeptičtí, protoţe je o šamanech známo, ţe často ve svých 

praktikách podvádějí. 

Hypotéza pátá byla prokázána na základě srovnání představ současného člověka 

a domorodce o věštění. Dnešní společnost vnímá věštění v souvislosti s člověkem, 

který je vykonává. Ten v našem pojetí prorokuje. Naopak domorodci tento akt 

předvídání spojují s věštbou jako takovou a nikoli s člověkem, který ji provádí. 

Dále zde byla k ověření hypotézy pouţita metoda popisu a komparace určitých 

druhů věšteb. Systém věšteb je v dané společnosti velice propracovaný a odvíjí 

se od něj veškeré rozhodování jejích členů. 
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Šestá hypotéza byla dokázána pomocí deskripce magie jakoţto jevu a jejího 

rozlišení na dobrou a zlou. V závislosti na konkrétní její variantě se pouţívají určité 

odpovídající prostředky ve formě léčiv a rituálů. V souvislosti s rozdělováním 

magie na bílou a černou bylo na základě srovnání dokázáno, čím se kouzelník 

odlišuje od čaroděje. 

Ověření sedmé hypotézy je podloţeno metodou syntézy popisovaných jevů 

do jednoho celku. Na situaci smrti je jednoduchým způsobem ukázáno, jak ucelený 

a propojený je veškerý systém tajuplných představ a s nimi souvisejících obřadů 

v dané společnosti.  

Čarodějnictví a jiné mystické představy jsou fenomény, které se prolínají lidským 

ţivotem od počátku věků. V současnosti je pohled na ně nesmírným způsobem 

zkreslen převáţně působením médií a původní význam těchto jevů uţ málokdo zná. 

Je však důleţité si uvědomovat právě i tyto jejich kořeny a ne pouze to, jak jsou 

pojímány v současnosti. Chápání jejich prvotního smyslu je však často znesnadněno 

faktem, ţe mnoho prací věnovaných daným tématům nebylo vůbec přeloţeno, nebo 

byly přeloţené špatně. Ve skutečnosti je velice obtíţné přeloţit představy jedné 

kultury do jazyka jiné, protoţe my k nim mnohdy ani nemáme odpovídající výrazy 

či si je vysvětlujeme úplně jiným způsobem. Tento problém jsem během zpracování 

mé práce měla i já. Nicméně důkladným studiem odpovídající literatury je moţné 

se nakonec přeci jen dobrat k jejich primárnímu chápání. 
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Příloha č. 10 

Příklady testů jedové věštby: 259 

 

A)  

První test: Jestliţe se X dopustil cizoloţství, jedová věštbo, usmrť kuře. Pokud je X 

nevinný, ušetři je. Kuře umírá. 

Druhý test: Jedová věštba uznala X vinným ze spáchání cizoloţství tím, ţe zabila 

kuře. Jestliţe je její prohlášení pravdivé, ať je druhé kuře ušetřeno. Kuře přeţívá. 

Výsledek: Platný verdikt. X je vinen 

 

B) 

První test: Jestliţe se X dopustil cizoloţství, jedová věštbo, usmrť kuře. Pokud je X 

nevinný, ušetři je. Kuře přeţívá. 

Druhý test: Jedová věštba uznala X nevinným ze spáchání cizoloţství tím, ţe zabila 

kuře. Jestliţe je její prohlášení pravdivé, ať druhé kuře zemře. Kuře umírá. 

Výsledek: Platný verdikt. X je nevinný 

 

C) 

První test: Jestliţe se X dopustil cizoloţství, jedová věštbo, usmrť kuře. Pokud je X 

nevinný, ušetři je. Kuře umírá. 

Druhý test: Jedová věštba uznala X nevinným ze spáchání cizoloţství tím, ţe zabila 

kuře. Jestliţe je její prohlášení pravdivé, ať druhé kuře zemře. Kuře umírá. 

Výsledek: Verdikt si protiřečí, tudíţ je neplatný. 

 

D) 

První test: Jestliţe se X dopustil cizoloţství, jedová věštbo, usmrť kuře. Pokud je X 

nevinný, ušetři je. Kuře přeţívá. 

Druhý test: Jedová věštba uznala X nevinným ze spáchání cizoloţství tím, ţe zabila 

kuře. Jestliţe je její prohlášení pravdivé, ať druhé kuře zemře. Kuře přeţívá. 

Výsledek: Verdikt si protiřečí, tudíţ je neplatný. 
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