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Anotace:
Tato práce si klade v podstatě dva cíle. Prvním z nich je otestování „teorie skupiny a sítě“ v té
podobě, v níž jí její autorka Mary Douglas prezentovala v eseji „Cultural Bias“ (1978).
Podle této teorie určitý typ sociálního prostředí dává vzniknout myšlení v idiomu čarodějnictví.
Meritem této práce by mělo být bližší prozkoumání sociálního prostředí několika afrických populací
a pohled na podobu (nebo i absenci) víry v čarodějnictví u každé z nich. Mělo by se tak nejen
ukázat, zda badatelčina teorie obstojí tváří v tvář empirickým datům, ale také identifikovat některá
úskalí, která se mohou objevit v průběhu aplikace metody.
Druhým cílem je vlastní popis fenoménů čarodějnictví a kouzelnictví a snaha o nalezení smyslu
nebo funkce těchto představ pro společnost.
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Annotation:
This diploma thesis has two aims. The first one is exploration of the „Grid/Group Theory“ as it
was presented by its author Mary Douglas in „Cultural Bias“ (1978). According to this theory the
thinking in the idiom of witchcraft is an product of perception of specific social structure by an
individual. The crux of this thesis should be comparation of social structure of few African societies
with their cosmologies according to the empirical materials. It should proof the validation of the
theory and also show some dificulties which the student must face during the application.
The second aim is description of witccraft and sorcery phenomenon and attempt to determine its
essence or function for society.
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ÚVOD

Víra v čarodějnictví je v myšlení lidstva velmi rozšířeným fenoménem. Zatímco však může být
v kosmologických systémech některých společností dominantním prvkem, v jiných zcela
schází. Proč jsou tedy některé náchylnější věřit v možnost maligního působení člověka než jiné?
Existuje něco jako sociální předpoklad pro výskyt víry v čarodějnictví? Je možné nalézt společné
znaky těchto společností a vysvětlit tak, proč se tato víra vyskytuje a proč zrovna v té které formě?
Africký kontinent se zdá být díky své diverzitě vhodnou oblastí pro nalezení odpovědí na tyto
otázky. Rozvinuly se zde takové kultury, ve kterých je víra v čarodějnictví pevně zakořeněna, ale
jsou překvapivě i takové, jež koncept čarodějnictví neznají.
V současné Africe víra v tradiční božstva a duchy upadá, avšak víra v čarodějnictví a
kouzelnictví není v žádném případě na ústupu, ba naopak.1 Znamená to tedy, že původní božstva a
duchové předků již nejsou současnému Afričanovi ku potřebě, zatímco víra v čarodějnictví hraje v
jeho životě nějakou důležitou roli, a proto je stále aktuální?
Čarodějnictví (a kouzelnictví) ve svých pracích tematizovalo velké množství afrikanistů. Dosud
se však, pokud je mi známo, nepodařilo formulovat žádnou definici jeho vlastní podstaty, jež by
byla šířeji přijímána jako univerzálně platná. Problém zřejmě tkví ve faktu, že fenomén
čarodějnictví a kouzelnictví na sebe bere mnoho podob a lze jej uchopit z mnoha úhlů.
Edward E. Evans-Pritchard, který svou knihou Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande
(1937) nastolil čarodějnictví jako velké téma pro moderní antropologii, ho na základě svého
terénního pozorování jihosúdánských Zandů vysvětloval prostřednictvím jeho funkce pro jedince.
Pokud Afričan trpí, hledá příčinu svých nesnází v intencích myšlení vlastních jeho kulturnímu
prostředí. Nalezne-li pro negativní události ve svém životě vysvětlení v podobě útoku lidského
činitele, otevírá se mu možnost nad nimi převzít kontrolu namísto toho, aby je jen pasivně snášel.
Evans-Pritchard zároveň zdůrazňoval katartický efekt nařčení umožňující plné uvědomění skrytých
tenzí a agresí v mezilidských vztazích, kterým může být dán průchod v rámci tradicí jasně
vymezené procedury. To umožňuje bezproblémové fungování společnosti (alespoň na určitý čas),
čímž přispívá k jejímu přetrvání.
Psychologické teorie (např. M. Wilson, S. F. Nadel, J. D. Krige) vysvětlují podstatu
čarodějnických představ jako produkt mechanismu nahrazení afektu, tak jak jej postuloval Freud
nebo vycházejí z neofreudovských hypotéz o projekci tužeb a konfliktů do kulturně
standardizovaných fantazií. Vzhledem k nemožnosti tyto emoce nahlédnout a etnocentrismu
hlubinné psychologie by nebylo pro religionistu moudré se s takto jednostrannými a tedy
reduktivními výklady spokojit.
Strukturálně-funkcionalisticky orientovaní antropologové (např. J. C. Mitchell, M. G. Marwick a
J. F. M. Middleton) se nezaobírají čarodějnictvím izolovaně. Proniknout k jeho smyslu lze podle
nich pouze v sepjetí s obviněním. Někteří zdůrazňují normativní efekt nařčení, vycházejíce z obrazu
čarodějnice jako ztělesnění antiteze základních hodnot, na nichž je vystavěna společnost. Obvinění
z čarodějnictví není tedy ničím jiným než poukázáním na odchylku od řádu, kontrolním
mechanismem, který konzervuje a upevňuje společenské normy.
Zejména britská antropologická škola pohlíží na obvinění naopak jako na prostředek sociální
změny a soustředí se na zkoumání vztahů, v nichž se vyskytuje nejčastěji, se speciální pozorností na
roli, kterou nařčení hraje v procesu manipulace sociální situací.
Mary Douglas, jejíž přístup bude nosnou kostrou této práce, tvrdí, že určité kosmologické
představy se v té které společnosti vyskytují v reflexi jejího sociálního uspořádání, respektive
1

Na vzrůstající tendenci se shoduje většina badatelů. Představiteli opačného názoru by byli například manželé
Wilsonovi (G. Wilson and M. Wilson, The Analysis of Social Change: Based on Observations in Central Africa,
Cambridge: Cambridge University Press, 1945).
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vnímání tohoto uspořádání jedincem. Předkládá metodu, jejíž pomocí lze vypracovat typologii
společností a z ní odhadnout, jaké kosmologické představy v ní budou převažovat. Tato metoda byla
nejprve prezentována v Natural symbols (1970). Poté ji badatelka přehodnocovala a upravovala a v
druhém vydání stejnojmenné knihy (1973) ji již předložila lehce modifikovanou. Třetí verze
analýzy byla publikována v „Cultural Bias“ z r. 1978, z níž budu vycházet (a podle jejíhož reprintu
v In the Active voice, London: Routledge & Kegan Paul, 1982, 183-254 budu citovat). V analýze
dále pokračovala z pozice editorky Essays in Sociology of Perception (1982) a v rámci spolupráce
(s A. Wildavskym) na knize Risk and Culture (1982), která vychází z badatelčiny klasifikace a
tematizuje zejména vztah jednotlivých společností k životnímu prostředí.
Podle „teorie skupiny a sítě“, jak je běžně nazývána, je myšlení v idiomu čarodějnictví typické
pro společnosti s určitými sociálními specifiky. Tedy že víra v čarodějnictví (lépe řečeno obvinění z
něj) je vázána na konkrétní sociální strukturu. Meritem této práce by mělo být bližší prozkoumání
sociálního prostředí několika afrických populací a pohled na podobu (nebo i absenci) víry v
čarodějnictví u každé z nich. Mělo by se tak ukázat, zda badatelčina teorie obstojí i tváří v tvář
empirickým datům. Jsem si pochopitelně vědoma, že aby bylo možné hovořit o verifikaci či
falzifikaci teorie, bylo by nutné teorii testovat na daleko objemnějším etnografickém materiálu.
Touto prací tedy teorie nebude pravděpodobně vyvrácena nebo definitivně potvrzena, ale bude
možné - jak doufám - alespoň některé její body upřesnit a poukázat na některá úskalí, která se
mohou objevit v průběhu aplikace.
Etnika byla vybírána podle několika kritérií. Hlavním z nich je dostatečný rezervoár
spolehlivých informací z jejich života, tj. jak na straně sociálního uspořádání, tak kosmologie. Ne
každý autor se totiž při svém výzkumu po čarodějnictví ptal a ne každý ho tematizoval ve svých
výstupech. K tomu se ještě přidává fakt, že podstatným rysem společností, jež Douglas považuje za
živnou půdu pro čarodějnictví, je určitá rezervovanost vůči cizincům, tedy nechuť odhalovat
informace o sobě samých, a obtížnost generalizace v souvislosti s africkým myšlením, které je
bytostně nedogmatické a nedoktrinální. Na druhou stranu není ojedinělá situace, kdy etnograf velmi
obsáhle a precizně popíše představy pojící se k čarodějnictví, ale sociální kontext zcela opomene.
Prvním etnikem, které bude v této práci představeno, jsou zemědělským způsobem života žijící
Zandové, jejichž jazyk spadá do nigero-kordofánské jazykové rodiny.2 Informace, které o nich
máme, pocházejí z pera sira Edwarda E. Evans-Pritcharda (viz výše). O jeho autoritě a velikosti
jeho přínosu pro téma čarodějnictví a antropologii obecně by dnes pochyboval málokdo. Z tohoto
důvodu mu bude věnován zvláštní prostor v podkapitole týkající se terminologie (3.1). Na tomto
místě ovšem stojí za připomenutí některé jeho práce věnované diskuzi o „primitivní mentalitě“,
tématu, které se jeho díly táhne jako červená nit. Nejvíce prostotu mu věnuje v Theories of Primitive
Religion (1965) a Nuer Religion (1956). Jeho znalost je předpokladem pro vlastní pochopení
afrického myšlení, do jehož rámce musí být čarodějnictví zasazeno.
Při popisu života !Kungů budu vycházet z výzkumů Lorny Marshall. Ta strávila v regionu Ňae
Ňae (Nyae Nyae) v poušti Kalahari, kam byli !Kungové vytlačeni z jihu, mnoho času během
opakovaných terénních výzkumů v průběhu 50. - 70. let minulého století. Své postřehy publikovala
v mnoha článcích. Život tohoto jediného zástupce khoisanských jazyků (v této práci) vyznívá v
jejím podání nápadně idylicky. Její díla ovšem stále představují nejkomplexnější dostupný popis.
Nezbývá tedy než doufat, že obraz, který nám o těchto lovcích a sběračích předkládá, není pokřiven
romantickým a idealizujícím pohledem jako ve filmech Jamieho Uyse Bohové musí být šílení I. a II.
(1980 a 1989), na nichž se podílel její syn J. K. Marshall, jinak autor mnoha pozoruhodných
dokumentů.
Max Marwick, jeden z nejvýznamnějších teoretiků čarodějnictví, se věnoval (na základě
výzkumu realizovaného ve čtyřicátých a padesátých letech minulého století) tématu čarodějnictví u
2

V této práci vycházím z Greenbergova dělení – J. H. Greenberg, The Languages of Africa, 2nd ed. with additions
and corrections, Bloomington: Indiana University, 1966.
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Čewů. Až na výjimky platí, že životní styl afrických společností se neubránil transformacím,
zejména vlivem kolonialismu a s ním spojené modernizace. V případě těchto středoafrických
Bantuů tedy vezmeme v úvahu jak situaci v tradičním prostředí, tak stav ovlivněný vnějším
zásahem. Bude nás zejména zajímat, jak se proměnila sociální struktura a zda a jakým způsobem se
to promítlo do kosmologie.
Výčet etnik uzavírají ghanští Ašantové, u nichž vyznání se z čarodějnictví převažuje nad
obviněním. Na toto téma mě upozornil článek R. W. Wyllieho pojednávající o introspektivním
čarodějnictví u Effutuů,3 kteří s Ašanty sousedí. Wyllie v něm sice sociální strukturu zcela
neignoroval, ale snažit se ji z jeho článku odhadovat by bylo nejisté. Bohužel díla ostatních
antropologů podávají informace značně povrchní, i co se kosmologie týče. Jelikož vím, že
Effutuové4 byli silně „akanizováni“, mohla bych postupovat tak, že bych informace, které mám o
fungování společnosti Akanů, vztáhla i na ně. Touto nejistou cestou jsem se nakonec nevydala a
rozhodla se postupovat opačně: místo Effutuů budu tuto specifickou, jakoby pootočenou formu
zacházení s čarodějnickým idiomem ukazovat na dobře probádaných Ašantech, důvěřujíc
Wylliemu, který tvrdí, že u Ašantů a Effutuů má sebevyznání identickou podobu.5
Předpokladem pro zpracování tématu této diplomové práce bylo prostudování značného
množství sborníků a případových studií. Ty, které považuji za relevantní, jsou uvedeny v seznamu
literatury. Pohled na něj dá tušit, že o čarodějnictví a afrických společnostech již bylo popsáno
mnoho listů papíru. To bohužel neplatí o českém prostředí, kde je africkému náboženství a myšlení
věnován minimální prostor – jak na knižním trhu, tak na akademické půdě. Co se čarodějnictví týče,
je sice hojně zastoupeno v knižních titulech, avšak téma se s náplní této práce míjí. Jedná se buď o
historické knihy mapující pozadí středověkých čarodějnických procesů na evropském či americkém
kontinentu, nebo o populární literaturu sestávající z převyprávění různých čarodějnických
„báchorek“ vezoucí se na momentální vlně zájmu o vše okultní. Do kategorie populární literatury
spadá i kniha prof. Josefa Kanderta Náboženské systémy: Člověk náboženský a jak mu porozumět
(2010), v níž je našemu tématu věnována celá kapitola, bohužel zpracovaná pouze ve
folkloristickém duchu („Představy o světech čar a kouzel“, s. 71–100).
Považuji za důležité zmínit některá díla, která s tématem v nejužším smyslu nesouvisejí, ale
jejichž hlavní myšlenky představují základní východiska této práce. Mezi ně patří díla Emila
Durkheima, Radcliffe-Browna; z hlediska premisy polyvalence rituálních symbolů, chápání
společnosti a významu rituálu (mýtu) Victora Turnera (a Edmunda Leache).
Ještě několik slov k jazyku. V češtině, která rozlišuje rody u podstatných jmen, nastává problém,
který v anglicky psané literatuře částečně odpadá, tj. do jakého rodu dát substantivum označující
činitele čarodějnictví a kouzelnictví. Kdybychom udělali kvantitativní analýzu napříč africkými
kulturami, zjistili bychom, že ve většině z nich bývá čarodějnictví minimálně na ideologické rovině
přisuzováno (výhradně nebo zejména) ženám a kouzelnictví naopak mužům. V obecných částech
práce budu tedy preferovat výraz čarodějnice před označením čaroděj a naopak kouzelník na úkor
kouzelnice. U konkrétně popisovaných etnických populací budu používat tvar nejvěrněji
odpovídající domorodé představě (tam, kde to není jednoznačné, užívám v souladu s
„patriarchálním“ územ maskulinum).
Při psaní cizích názvů dávám přednost transkripci do češtiny. Činím tak, abych usnadnila práci s
textem čtenáři, který nemá povědomí o pravidlech výslovnosti afrických jazyků. Původní psaní
názvů je uvedeno v závorkách, to naopak proto, aby si tento čtenář mohl bez problémů daná etnika
3

4

5

R. W. Wyllie, „Instrospective Witchcraft among the Effutu , in M. G. Marwick (ed.), Witchcraft and Sorcery:
Selected Readings, 2nd ed, London: Penguin Books, 1982, 132-139
Označením lépe postihující etnickou příslušnost by bylo Owutu-abe (sg. Owutu-ni). Vzhledem k drtivé převaze
názvu Effutu v literatuře tento používám navzdory možným pochybnostem o jeho korektnosti. Více k tomuto
tématu: A. Ephirim-Donkor. The Making of an African King: Patrilineality and Matrilineality Strugle among the
Effutu of Ghana, 2nd ed., Lanham, Mariland: University Press of America, 2009, s. 5.
Wyllie, „Instrospective Witchcraft…“, s. 137
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vyhledat v cizojazyčné literatuře.
Není na mně, abych zpochybňovala existenci čarodějnictví. Pokud tedy hovořím o „oběti“, mám
ve shodě s emickým chápáním na mysli člověka, který věří nebo proklamuje, že proti němu byla
použita čarodějnická síla, ačkoli ze sociálního hlediska by za objekt viktimizace mohl být
považován spíše ten, kdo musí čelit obvinění a důsledkům z něho plynoucích.

2

METODA „SKUPINY“ A „SÍTĚ“

Britská antropoložka Mary Douglas řešila problém, na jakém metodologickém základě je možné
postupovat v rámci snahy o hlubší pochopení a komparaci fenoménů vyskytujících se v lidských
společnostech, jež si mohou být značně vzdáleny jak v prostoru, tak v čase. V poválečné generaci
bychom nalezli jen málo antropologů, kteří by urputně usilovali o vymezení se vůči Durkheimovi a
snažili se vidět náboženství v jakémsi vakuu, odtrženě od společnosti.
Mary Douglas není výjimkou. Nejenže zdůrazňuje důležitost sociálního kontextu, ale přímo
tvrdí, že v jakékoli lidské společnosti existuje silná korelace mezi sociálním uspořádáním a
kolektivními představami. Jinými slovy, zakoušení určité společenské situace jedincem zásadně
formuje jeho nazírání na svět. „Lidé jednoduše nevěří v to, co jim nedává smysl, a to, co jim smysl
dává, závisí na jejich sociálním prostředí,“ jak trefně shrnuje Spickard.6
Celý mechanismus funguje tak, že „jedincovo subjektivní vnímání sociální scény a jejích
morálních implikací emanuje z každého z jedinců jednotlivě, konstituuje kolektivní morální vědomí
o člověku a jeho místě v universu. Interakce jednotlivých subjektů produkuje veřejnou kosmologii
schopnou zpětné internalizace do vědomí jednotlivců…“7 To platí i obráceně, tj. prizma, jímž je
nahlížena realita, může ovlivnit realitu samotnou, jelikož jedinci mají ze své přirozenosti tendenci
se společenskými klasifikacemi, pravidly a vztahy manipulovat za účelem získání výhody.
Účelem této práce není detailní popis a rozbor celé metody, proto si ji představíme jen v
základních, pro aplikaci na etnografický materiál nejdůležitějších obrysech. Mary Douglas po
delších porodních bolestech definovala s konečnou platností dvě dimenze společenského života,
které podle ní nejzásadněji ovlivňují sociální zakoušení jedince. Prvním parametrem pro měření
sociálního kontextu je „skupina“ (group) a druhým „síť“ (grid).
Skupinou má Douglas na mysli pevnou jednotku existující nezávisle na vůli členů, kteří jsou její
součástí. Jejich investice času a energie ji udržuje při životě a vymezuje její hranice.8 Jako parametr
pro hodnocení sociálního prostředí je skupina definována intenzitou zakoušení hranic, jež vytyčuje
mezi sebou a okolním světem a vice versa. Skupinu tedy hodnotíme jako silnou v případě, že její
vnější hranice jsou jasně dány a střeženy a je tedy nesnadné je překročit. Jedinec je přímo definován
svým členstvím v této skupině, která ho zcela pohlcuje a reguluje jeho kontakty s vnějškem. Na
opačném konci škály by byla skupina, jež není striktně ohraničena, v níž je členství dobrovolné, a
pro člověka tedy není složité se z ní vymanit. Douglas dala slovu skupina význam, který se odvíjí
od druhu tlaku, jenž je uplatňován skrze přímé vztahy: „skupina může být někdy tak velká, že
všichni její členové se nemohou navzájem znát dobře, ale ve všech jejích částech by měl existovat
tlak plynoucí z kontaktu tváří v tvář a mělo by být jasně zřejmé, kdo do ní patří a kdo nikoli.“9
Síť je tvořena dimenzí svobody jednotlivce v rámci společnosti, prostorem, který je ponechán
jeho individuálním volbám a preferencím. Parametr sítě se skládá ze čtyř komponentů určujících
6

7

8
9

J. V. Spickard, „A Guide to Mary Douglas`s Three Versions of Grid/Group Theory“, Sociological Analysis 50.2
(1989): 151-170, s. 153
M. Douglas, „Cultural Bias“, in: id. (ed.), In the Active Voice, London: Routledge & Kegan Paul, 1982, 183-254, s.
200
Ibid., s. 198
Ibid., s. 201
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jeho míru. Prvním z nich je izolace. Tím se rozumí stupeň separovanosti mezi případně existujícími
společenskými vrstvami.10 Druhým je míra autonomie, tj. jak svobodně člověk rozhoduje o svém
životě (nakládání s časem, volba přátel či partnerů, výběr šatů, jídla apod.). Třetím dílčím
komponentem sítě je míra moci, kterou jedinec disponuje nad ostatními. Posledním je míra
konkurence ze strany ostatních členů skupiny. Příkladem jedince s vysokou sítí by byl člověk, který
je předmětem jasně atrikulovaného klasifikačního systému nesmlouvavě determinujícího jeho roli
ve společnosti na základě jeho pohlaví, rasy, věku atp. O každém aspektu života tohoto jedince je
rozhodováno z „vyšších pozic“, je omezován v interakci s ostatními lidmi i v možnosti volit si
svobodně zaměstnání, místo pobytu apod. Navíc nemá tento jedinec pražádnou moc nad ostatními a
nikdo z jeho okolí nemá potřebu s ním soupeřit. Naopak člověk, který zakouší omezení plynoucí ze
sítě jen velmi mírně nebo vůbec, by byl ten, kdo si sám rozhoduje, co, kdy a s kým bude dělat, má
určitou moc nad ostatními a je vystaven konkurenčnímu prostředí.

2.1 ČTYŘI TYPY SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ
Douglas předkládá diagram o dvou osách, na nějž je možné umístit nejrůznější typy sociálních
zkušeností dle míry skupiny (na ose horizontální) a sítě (osa vertikální). Jak již bylo naznačeno
výše, ke každému typu sociální situace se pojí jistý druh kosmologie, respektive v každé z nich
budou mít lidé tendenci vysvětlovat a ospravedlňovat své jednání jiným způsobem.11
Typů společností (nebo lépe řečeno zkušeností jedinců v nich žijících) je velké množství.
Douglas proto svou analýzu demonstruje na čtyřech typech představujících čtyři krajní extrémy
nalézající se v kvadrantech, které označuje písmeny A, B, C, D.
Kvadrant A (vlevo dole) je charakterizován slabou skupinou a nízkou sítí. Člověk zde není v
podstatě omezován ničím jiným než svými schopnostmi. Proto sociálnímu kontextu dominují silně
kompetitivní podmínky, kontrola nad ostatními a osobní autonomie.12 Sociální klasifikace sice
existují, ale je možné je zpochybnit ve jménu práv jednotlivce, která jsou zde nejvyšší hodnotou.
Chybí zde představa jasně artikulovaného božího řádu, tj. ve společnosti je znatelný odklon od
ritualistického náboženství. Stejně jako nejsou jedinci lokalizovaní v této dimenzi diagramu
omezováni ničím pozemským, tak je nelimituje, jak věří, ani nic metafyzického - kromě neutrálních
a špatně definovatelných sil (štěstí, smůla, náhoda). Tyto neosobní síly je možné si za účelem
získání osobního prospěchu naklonit magickými praktikami. Magie (kouzelnictví) je tedy
základním idiomem tohoto sociálního prostředí. Vymezení tohoto pojmu se budu věnovat
v následující kapitole.
V kvadrantu B (vlevo nahoře) se nalézají jedinci, kteří neuspěli v konkurenčním prostředí
individualistické společnosti kvadrantu A. „Tito lidé jsou podrobeni silné kontrole (vysoká síť),
která může pocházet od skupiny na pravé straně diagramu, jelikož oni sami do žádné silné skupiny
nepatří (slabá skupina) nebo od skupin na pravé straně, z nichž jsou vyloučeni, nebo od slepých sil,
které se rodí ze soupeření ve spodní části nalevo.“13 Tito jedinci jsou šachovými figurkami v rukách
hráče, který je jim velmi vzdálen a jehož působení vnímají jako nespravedlivé a utlačující. Proto je
jejich kosmologie vágní a dominuje jí představa možnosti vyvléknutí se ze jha tíživé pozemské
existence, ať již prostřednictvím užívání látek navozujících změněné stavy vědomí nebo upnutím se
10

11

12
13

Tento parametr je poměrně problematický, jelikož již vrstva sama o sobě může být vlastně skupinou, jak uvidíme
později.
V „Cultural Bias“ se setkáváme s detailem, jenž se v předchozích pracích neobjevuje. Douglas zde uvádí, že
implicitní kosmologie je konstituována odůvodněními či ospravedlněními, které jedinec používá pro své chování
(Douglas, „Cultural Bias“, s. 190).
Ibid., s. 207
Ibid., s. 204 (závorky vloženy)
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na představu „onoho světa“ nebo „země zaslíbené“, kde již nebudou existovat žádné bariéry.
Kvadrant C (vpravo nahoře) je místem, kde je jedinec předmětem neustálého tlaku plynoucího
jak ze silné skupiny, tak z vysoké sítě. Hranice skupiny zakouší mimořádně ostře a zároveň mu
nezbývá než přijmout roli, již mu společnost předepisuje. Tato společnost je vnitřně hierarchicky
segmentovaná, klasifikace rolí je jasně artikulována a práva a povinnosti s určitou rolí se pojící jsou
jasně dány. Díky tomu disponuje širokou škálou řešení konfliktů a trestů, které může na své členy
uvalit, a hojně využívá rituálu jako nástroje pro opakované vtištění jedinců do jejich rolí.
Pro přežití v takovém nehostinném prostředí je nezbytné vyvinout si světonázor, který pomůže
lidské psychice permanentní tlak ustát. To se děje prostřednictvím představy, že nelehkost bytí je
nutné pokorně snášet ve jménu vyšších cílů, za což bude v budoucnu jedinec náležitě odměněn.
Pokud by se svému údělu vzepřel, provinil by se vůči vyšší moci, tj. Bohu nebo bohům, v afrických
společnostech nejčastěji vůči duchům předků. Dominantní kosmologická představa v tomto
kvadrantu je tedy idea božského řádu, který je pevný a neměnný a jemuž je nutné se podrobit.
Kvadrant D (vpravo dole) je sociálním prostředím se silnou skupinou a nízkou sítí. Sociální
prožitek jedince je limitován především vnějšími hranicemi, které si společnost udržuje vůči
cizincům. Setkáváme se zde s ostrou polarizací na “my” a “oni”, přičemž “my” bývá ztotožňováno
s dobrem a bezpečím, zatímco “oni” jsou vždy zlí a potenciálně skupinu ohrožující. Dualismus
dobra ztotožněného s vnitřkem a zla jako něčeho, co přichází zvenčí, se promítne do pohledu na
lidské tělo, což se projeví existencí nejrůznějších tabu, zejména v dietetické a sexuální sféře.
Morálním imperativem je zde koherence skupiny. Jelikož lidé v silné skupině čerpají veškerou
životní podporu z ní, budou si přát vyhnout se jejímu rozkladu. Daň, kterou za to musí zaplatit, je
podrobení se kontrole, jež je na ně uvalována právě ve jménu jejího přetrvání.
Od nízké sítě se odvíjí absence explicitních kritérií pro rozdělení rolí. V důsledku toho jsou
vztahy mezi členy této skupiny ambivalentní a vznikají nesnáze s určením práv a povinností, které
bývají vyjádřeny jen nepřímo. V ideálním případě by měli lidé z takto definovaného prostředí
sledovat společné cíle, ale ve skutečnosti bývají jejich partikulární zájmy antagonistické, což nutně
vede k rozepřím. K jejich řešení nemá skupina efektivní nástroje právě kvůli výše nastíněné
egalitářské atmosféře. V rámci skupiny se utvářejí zájmové frakce a skupina je dříve či později
ohrožena štěpením. Proto jsou skupiny s těmito parametry vždy poměrně malé.
Jedinou sankcí, která může být účinně použita, je odnětí privilegií vyplývajících z příslušnosti k
této skupině, tj. vyhoštění za její hranice.
Douglas jednoduše uvádí, že základním idiomem je čarodějnictví. Nepovažuje za nutné upřesnit,
co má na mysli, když hovoří o „čarodějnické kosmologii“, a pravděpodobně předpokládá, že náplň
tohoto pojmu dostatečně vysvětlila ve svých předešlých pracích. Čtenář, který vzal do rukou
„Cultural Bias“ za účelem rychlého pochopení její metody, se může cítit poněkud zmaten. Víra v
čarodějnictví se totiž vyskytuje v mnoha odlišně strukturovaných společnostech, ale ne všude hraje
stejnou roli nebo (chceme-li) plní stejnou funkci.
Co má tedy badatelka na mysli, když hovoří o čarodějnictví? Abychom skutečně pochopili
badatelčiny záměry, musíme sáhnout po Natural Symbols, kde autorka věnuje čarodějnictví,
respektive problému zla ve světě, celou sedmou kapitolu.14 Teprve po nastudování tohoto materiálu
začíná dávat její teze smysl. V sociálním prostředí tohoto kvadrantu totiž nejde primárně o
čarodějnictví jako takové, ale o obvinění z čarodějnictví. To je podle Douglas v tomto sociálním
prostředí nástrojem pro odstranění nepohodlného člena, zejména rivala. Jinými slovy tedy totéž, co
již dávno předtím zformuloval Marwick. Podle něj se čarodějnictví vyskytuje mezi jednotlivci, kteří
jsou sjednoceni v rámci nějakého celku a soupeří o dosažení určitého cíle, přičemž jejich role v této
soutěži nejsou jasně definovány.15
Stejným účelům jako obvinění z čarodějnictví může posloužit i mechanismus vyhánění obětního
14
15

Douglas, Natural Symbols: Explorations in Cosmology, 3rd ed., London: Routledge, 1996, 110-125
M. G. Marwick, „The Social Context of Cewa Witch-Beliefs“, Africa 22.2 (1952): 120-135, s. 129-130
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beránka, ostrakismus ve starověkém Řecku nebo obvinění z hereze a exkomunikace, jak se s ním
setkáváme u některých typů náboženských hnutí.

3

ČARODĚJNICTVÍ A KOUZELNICTVÍ

Víra v existenci duchovních sil, které může rozpoutat a ovládnout člověk toužící škodit
druhým, se vyskytuje napříč kulturami. Běžná je zejména na černém kontinentu.
Ve chvíli, kdy zakoušejí Afričané žijící v rytmu tradičního náboženství nějaké neblahé události,
jako je neúroda, nemoc či smrt, hledají jejich příčinu nebo činitele. Tím může být entita, která sídlí
mimo dimenzi obývanou (živými) lidmi, tj. rozhněvaný předek, božstvo nebo jiný druh
nadpozemské síly. Strázeň, již na člověka tyto bytosti uvalují, je interpretována jako zasloužený
trest za provinění či opomenutí. Ve chvíli, kdy není možné - z nějakého důvodu16 - použít toto
vysvětlení, přichází ke slovu představa, že trpící se stal obětí škodlivého působení jiného člověka čarodějnice nebo kouzelníka.

3.1 Problém terminologie
Termíny čarodějnictví (ang. witchcraft) a kouzelnictví (sorcery) odkazují na dva souvztažné
fenomény, které často koexistují vedle sebe v rámci jedné společnosti. Základy distinkce těchto
dvou pojmů položil E. E. Evans-Pritchard ve své slavné monografii Witchcraft, Oracles and Magic
among the Azande. Zandskému čarodějnictví se budu podrobněji věnovat v aplikativní části této
práce. Nyní postačí načrtnout základní charakteristiky obou jevů.
Čarodějnictví je v zandském prostředí vrozená dědičná vlastnost, která je aktivována záští či
jinou negativní emocí, ale k jejímu použití není třeba žádných vnějších úkonů ani záměru jejího
majitele.
Naopak kouzelnictví je vědomou a úmyslnou akcí kouzelníka a je charakterizováno zapojením
kouzel, tj. gest a verbálních formulí, materiálních substancí a nástrojů. Kouzlům se lze na rozdíl od
čarodějnictví naučit nebo je koupit. Zatímco kouzelnictví je samo o sobě morálně neutrální,
čarodějnictví je ze své podstaty špatné a nelegitimní.
Evans-Pritchardovi šlo primárně o popis čarodějnictví a kouzelnictví, tak jak je nalezl u
zkoumaného etnika, a nikoli o zformulování obecně platné definice. Přesto se jeho klasifikace stala
na dlouhou dobu dogmatem a někteří antropologové dodnes striktně lpí na odlišení těchto dvou
kategorií, přebírajíce kritéria dichotomie od Zandů (čarodějnictví jako fyzická, geneticky předávaná
vlastnost, která působí bez ohledu na intenci svého vlastníka). Bohužel v rozsáhlém etnografickém
materiálu zřídkakdy nalezneme všechny charakteristiky zároveň. Jako základní kritérium, podle
něhož by bylo možné kategorie oddělovat a které je možné identifikovat snad v každém systému, se
jeví dělení na kouzelnictví jako externí činnost, při níž je nezbytné vědomé provedení jistých
úkonů, zatímco pro čarodějnictví není nic takového třeba.
Jiní badatelé používají termíny jako synonyma a někteří je nahrazují zastřešujícím termínem
(wizardry), a to většinou v souladu s emickou definicí areálu, který je středem jejich zájmu.
Douglas se (navzdory úsilí o rozlišení, které vynaložila v Purity and Danger)17 staví proti ostré
16

17

Tímto důvodem by měla být rozdílnost sociální situace, od níž se interpretace odvíjí – tzn., že ti, co mají dominantní
vjem C, budou mít patrně tendenci vidět jako příčinu Boha, zatímco ti, jejichž mysl ovládá pocit generovaný D,
sáhnou po vysvětlení ve formě čarodějnického útoku. Svou roli ale jistě hraje vědomí předchozího prohřešku a
naopak. Na druhou stranu trest může být seslán na nevinného kvůli provinění člena jeho příbuzenské skupiny.
Kapitola 6, s. 117-140
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distinkci. Považuje za lepší se zbytečně netrápit termíny a v každé situaci klasifikovat víru podle
toho, jaké kritérium nabývá na významu.18 To je v rámci její teorie více než užitečné. Pokud totiž
chápe obvinění jako nástroj manipulace, je v podstatě jedno, zda se obvinění týká vrozené okultní
síly nebo užití magie proti sousedům.19 Oboje je atakem na skupinu. Drobný rozdíl, který by snad
bylo také vhodné zohlednit, tkví v dokazatelnosti tohoto útoku. Zatímco čarodějnictví nelze spatřit,
kouzelnictví je pozorovatelné a teoreticky dokazatelné (nálezem medicíny či magických předmětů v
domě obviněného apod.). Z toho vyplývá, že obvinění z čarodějnictví se hůře dokazuje i vyvrací.

3.2 Čarodějnice jako symbol
Navzdory drobným variacím se africké představy týkající se vzhledu a chování čarodějnice
nápadně shodují. Tyto představy je bezpochyby užitečné vnímat z hlediska jejich symbolického
významu.20 Čarodějnice je především symbol, jehož bližší prozkoumání (je-li Douglasino
paradigma pravdivé) by nám mělo samo o sobě leccos napovědět o societách, které mu dávají
vzniknout.
Jako dominantní význam se jeví tematizace konceptuálního oddělení vnějšku a vnitřku a
nebezpečí plynoucího z narušení předělu mezi nimi. Jinými slovy, symbolismus čarodějnice má
přesně takovou podobu, jakou bychom očekávali u silné skupiny, což by samo o sobě ukazovalo na
platnost Douglasiny teorie (minimálně co se dimenze skupiny týče).
Ačkoli je pravdou, že podezření často padá na lidi s určitými tělesnými abnormalitami
(monorchidismus, oční vady, duševní poruchy apod.), většinou panuje přesvědčení, že čarodějnice
není na první pohled rozeznatelná od ostatních členů skupiny. Její nebezpečnost tkví v
netransparentnosti - ve faktu, že její zkažený vnitřek nekoresponduje s normálně se jevícím
vnějškem, je „vlkem v rouše beránčím“. Všude se předpokládá, že čarodějnice se ve skrytu chová
zcela jinak, než by se od konformního člena skupiny očekávalo. Její duše během spánku opouští
tělo, létá na dlouhé vzdálenosti a škodí. Nejčastěji tak činí vkládáním cizorodých předmětů do těla
svých obětí nebo naopak vyjímáním vnitřních orgánů, nebo se oddává vampirismu (vysávání lidské
duše, krve nebo životní energie z těla oběti). Vampirismus je v podstatě parazitismem. Symbolizuje
i situaci, v níž se ocitají někteří slabší členové skupiny, kteří nejsou schopni si sami zajistit obživu a
jsou plně odkázáni na komunitu. Tito lidé mohou být podvědomě považováni za jakési parazity,
kteří ze společnosti čerpají, ale sami ničím nepřispívají.
Na překročení hranic odkazuje i představa, že čarodějnice se často sdružují v čarodějnických
organizacích, jejichž „schůze“ se odehrávají v buši či jiné nekultivované krajině, která je protipólem
sociálního prostoru vesnice. Tím obrazně překračují málo propustné vnější hranice své skupiny a
vytváří si skupinu novou, jíž primárně patří jejich loajalita. Právě neloajalita je u společností na
pravé straně diagramu jedinou neodpustitelnou odchylkou.21
Čarodějnice se pod rouškou noci oddávají aktivitám, které bývají v běžném životě tabuizovány
nebo přinejmenším odsuzovány – chodí zcela nahé, defekují v obydleném prostoru, vykopávají
mrtvoly z hrobů, pořádají kanibalistické hostiny22 nebo divoké orgie, často incestní. Společnost tak
odkazem na tělesné otvory opět upozorňuje na nebezpečnost kontaminace při překračování hranic a
18
19

20

21
22

Douglas, „Witch Beliefs in Central Africa“, Africa 37.1 (1967): 72-80, s. 73; „Cultural Bias“, s. 201
Obdobně i Evans-Pritchard upozorňuje, že: „Termíny jsou pouze nálepky, jež nám pomáhají roztřídit fakta stejného
druhu od těch, které jsou odlišné... Jestliže nám tyto nálepky nepomáhají, můžeme je odložit.“ (E. E. EvansPritchard, Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, Oxford: Clarendon Press, s. 11).
Zde by bylo patrně příhodnější hovořit o významech v plurálu v návaznosti na práci V. Turnera, v níž klade v
souvislosti se symboly důraz na jejich polyvalenci.
Douglas, „Cultural Bias“, s. 222
V některých kulturách (např. u Ňakjusů) je bažení po lidském mase dominantním atributem čarodějnice a primárním
motivem jejího destruktivního chování.
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jednoznačně odmítá určité sklony (k nenasytnosti a sexuální nevázanosti), které by za běžných
podmínek hrozily zničit komunitu, jež stojí na sociální solidaritě a exogamii.
Zejména v jižní Africe se předpokládá spolčení čarodějnice s „tajemným pomocníkem“, který
pro ni vykonává nejrůznější činnosti nebo ji slouží jako dopravní prostředek. Může se jednat o zvíře
nebo bizarní bytost,23 s níž čarodějnice udržuje sexuální vztah.24 Zároveň se předpokládá, že i
čarodějnice sama je schopna metamorfózy do zvířecí podoby nebo že má určité zvířecí atributy.
Nagualismus zdůrazňuje pozici čarodějnice jako někoho, kdo stojí jednou nohou v lidské
společnosti a druhou mimo ni. Schopnost měnit podobu-tvar, je symbolickým vyjádřením nestálosti
a flexibilnosti tělesných hranic. Klasický symbol liminality je i neviditelnost, které je čarodějnice
schopna.
Čarodějnický sluha také pro čarodějnici pracuje, což se navenek projevuje její neobvyklou
prosperitou. Za to mu ovšem musí být přinášeny oběti, nejčastěji z řad nejbezbrannějších členů
rodiny čarodějnice. V silné skupině s nízkou sítí jsou si lidé víceméně rovni. Dá se předpokládat, že
nadměrná prosperita25 některých členů je vnímána jako možná pouze v případě, že jí bylo dosaženo
na úkor ostatních, což se odráží v této představě, která krok k nerovnosti hodnotí jako nežádoucí.

3.3 Obvinění z čarodějnictví
Pro téma této práce je důležitý fakt, že ne u všech etnik, jimž je představa teoretické existence
čarodějnice vlastní, je také vyvíjena snaha o její identifikaci, tj. o obvinění konkrétního člověka.
Dokonce existují národy, u nichž se naopak vyskytuje dobrovolné vyznání se z čarodějnictví.
K nařčení dochází za různých okolností. Nejčastějším spouštěčem je katastrofa (neúroda,
epidemie), která dolehne na komunitu jako celek, nebo onemocnění či smrt jednotlivce. Jisté je, že
frekvence obvinění narůstá v obdobích sociální a hospodářské nejistoty.
V případě nepřízně, která stihla celou komunitu, se často přistupuje k detekci. Ta je realizována v
rámci rituálu pod vedením specialistů. Pokud specialista nestanoví jako příčinu nepřízně trest od
bohů či předků, usoudí se, že při jejím zrodu stála lidská bytost. Je-li k tomu kulturní předpoklad,
přistupuje se k hledání viníka uvnitř skupiny. V tomto procesu hraje velkou roli veřejné mínění a
v nebezpečí se ocitají určité osobnostní typy. Prototypem vhodného adepta na obvinění je člověk
závistivý, hamižný a svárlivý nebo naopak samotářský - zkrátka kdokoli, jehož chování je
v nějakém smyslu antisociální. Zároveň může podezření vyvolat bohatství a úspěch v zemědělství či
chovu dobytka, který se ve srovnání s výnosy sousedů jeví jako extrémní. Během krize také mohou
vyplout na povrch třenice mezi zájmovými frakcemi a jedna strana ji může použít jako záminku v
rámci konkurenčního boje.
Nemoc a smrt jiného než starého člověka bývá u některých etnik vnímána jako vybočení z
kosmického řádu. Pokud ji nelze vysvětlit jako zasloužený trest seslaný božstvem nebo předky, je
nutné, aby za ni byl někdo učiněn zodpovědným. Nemoc jednotlivce je možné řešit na individuální
úrovni prostřednictvím konfrontace čarodějnice, přijetím protičarodějnických opatření (nasazení
léčby, opatření si ochranných amuletů apod.) nebo potrestáním čarodějnice její vlastní silou
23

24

25

Zvířata asociovaná s čarodějnictvím mají rovněž symbolický význam. Většinou se jedná o noční tvory, kteří nežijí v
pospolitostech – stejně jako čarodějnice jsou aktivní v temnotě, sledují své vlastní zájmy a skupinou „pohrdají“.
Výjimkou by byl pavián. Ten je vhodným liminálním symbolem patrně proto, že v některých ohledech připomíná
člověka, ačkoli patří do říše přírody. Podobně je tomu s pomocníky, kteří mohou mít některé rysy zvířecí a jiné
naopak lidské. Zvláštní kategorií jsou zombie – ti, kteří nedobrovolně uvízli na předělu mezi živými a mrtvými.
Obzvláště zajímavý je rozbor souvislosti mezi vzhledem pomocníka a sociální strukturou u Pondů (Pondo), který
předložila M. Hunter Wilson, „Witch Beliefs and Social Structure“, American Journal of Sociology 56.4 (1951):
307-313.
Nemusí se jednat jen o hmotné statky. Podezření z čarodějnictví vzbuzuje i neobvyklý úspěch u druhého pohlaví,
výrazně větší pozornost manžela, jíž se těší jedna jeho žena ve srovnání s ostatními, nebo vlastnosti, kterými je
přirozeně jedinec obdařen ve větší míře, než je běžné v jeho okolí, např. fyzická krása apod.
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(obrazné nastavení zrcadla její síle, která se tak obrátí proti ní). Jinou variantou je učinit z celé
záležitosti věc kolektivního ohrožení – vyhlásit identitu čarodějnice a žádat pro ni potrestání.
Obvinění nemusí být vždy přímočaré a reakce takto extrémní, ale může být pozvolna a
neoficiálně vznášeno formou šíření pomluv.26
Obecně panuje představa, že čarodějnictví se vyskytuje výhradně mezi lidmi, kteří jsou si velmi
blízcí (příbuzní, sousedé, spolupracovníci). Často jsou to lidé, u nichž společnost očekává
harmonické vztahy, ale oni sami k sobě navzájem kladné emoce nepociťují. Proto když někdo
onemocní, přirozeně obviňuje člověka, k němuž má negativní vztah, a antipatii předpokládá i na
druhé straně (projekce). Obvinění z čarodějnictví by tedy přišlo ke slovu v sociálním prostředí, kde
napětí v mezilidských vztazích není možné řešit separací nebo otevřeným projevem agrese, tedy u
velmi silné skupiny s nejasným rozdělením rolí v douglasovském smyslu.27
Jisté je, že představy pojící se k čarodějnictví a kouzelnictví je vždy nutné vidět v kontextu
sociálního uspořádání a konkrétní situace, jež je podmíněna mnoha faktory. Tam, kde k obvinění
dochází, je důležité podrobněji zkoumat vztah mezi obviněným a tím, kdo proti němu obvinění
vznáší. Je žádoucí se zaměřit na kvalitu tohoto vztahu a na co nejširší pole faktorů, které ho
ovlivňují, tj. antagonistické zájmy zúčastněných, příslušnost k jednotlivým znepřáteleným frakcím,
a brát neustále na zřetel jeho proměnlivost.“28
Existují společnosti, jež neřeší čarodějnictví ex post, tj. nečekají, až nastane krize, a raději
pořádají periodicky se opakující profylaktické rituály. V pozadí obvinění z nich vzešlých může být
opět motivace odstranění rivala nebo snaha o vypuzení někoho, kdo nezapadá do zájmů společnosti.
Jako forma detekce mohla posloužit jedová ordálie, která byla před zákazem ze strany koloniálních
vlád populární zejména ve střední Africe. Tyto ordálie probíhaly i tak, že byl přidán jed do jídla
určeného ke konzumaci celou vesnicí. Kdo jej nevyzvrátil a zemřel, byl usvědčen. V tomto případě
bylo tedy věcí náhody (nebo spíše dávivého reflexu), na čí hřbet byly naloženy hříchy a vina za
neúspěchy předešlého období. Společnost se díky tomu mohla cítit očištěna od zla a začít nanovo.
Toto téma bude rozpracováno níže.
V západní Africe se nařčení vyskytuje v menší míře a daleko častější je dobrovolné vyznání se z
něj. Tomuto fenoménu bude věnována podkapitola 4.4.

3.4 Trest
Obvinění ze zásahu do přirozeného běhu věcí, který přináší nemoc, utrpení a často i smrt lidem z
bezprostředního okolí, je velmi vážná věc. Samo o sobě předefinovává (odlidšťuje) plnohodnotného
člena společnosti se všemi jeho právy na - řečeno spolu s Marwickem - „nepřítele uvnitř bran“,
který by měl být spíše vně společnosti a práv plynoucích z členství tedy není hoden.
Abychom lépe pochopili motivaci k obvinění, je nutné uvážit, jaké může mít důsledky. Situace
se bohužel značně zkomplikovala příchodem koloniálních mocností, jejichž administrativy bez
výjimky koncept čarodějnictví se vším, co k němu patří, postavily mimo zákon. Lidé samozřejmě
nadále mohou na čarodějnice věřit a mohou si na některé své členy tajně ukazovat a někdy je i
obvinit, ale další z tradičního pohledu legitimní postupy byly implementací „moderní“ legislativy
znemožněny.
Logicky bychom předpokládali, že tam, kde je čarodějnictví definováno jako inherentní
26

27

28

Na tento způsob „obvinění“ upozorňuje W. Bleek ve svém článku „Witchcraft, Gossip and Death: A Social Drama“,
Man 11.4 (1976): 526-541. Ačkoli nelze se všemi závěry tohoto autora souhlasit, jeho studie poukazuje v návaznosti
na Gluckmanovu teorii drbů („Gossip and scandal“, Current Anthropology, 4.3 (1963): 307-316) na některé
podobnosti pomluv a čarodějnictví a na jejich vzájemnou provázanost.
To je částečným vysvětlením, proč se čarodějnictví nevyskytuje ve vztahu k cizincům, jelikož vůči nim tato omezení
neplatí.
V. W. Turner, „Witchcraft and Sorcery: Taxonomy versus Dynamics“, Africa 34.4 (1964): 314-325
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vlastnost, již nemá její nositel pod kontrolou a která ho v podstatě ovládá, je nařčenému zaručena
beztrestnost. Často tomu tak není, pravděpodobně kvůli rozšířené představě nutnosti aktivace
emocemi, které hrozí zničit dobré mezilidské vztahy. V zájmu společnosti pak je i takové emoce
eliminovat, i ony samy o sobě jsou důvodem k potrestání. Obvinění vždy má určité následky, ačkoli
i v tomto bodě panuje velká diverzita. Vzorec chování může variovat i v rámci jednoho kulturního
okruhu - forma trestu se může odvíjet od statusu a osobní popularity obviněného.
Nejmírnější důsledek obvinění bychom mohli ztotožnit s procesem „ventilace emocí“ mezi obětí
a čarodějnicí. Obviněný například veřejně proklamuje, že má sice z nějakých důvodů spory s obětí a
některé věci mu na ní vadí, ale že si není vědom, že by jí uškodil. Tento úkon, zejména koná-li se
veřejně a participuje-li na něm celá komunita, nápadně připomíná klasické léčebné rituály, jejichž
smyslem je vynesení vědomých i nevědomých negativních postojů na povrch. To napomáhá jejich
odbourání a stabilizaci společnosti. Zachází-li určitá kultura s čarodějnictvím tímto způsobem nebo
vidí-li čarodějnici jako vnějšího nepřítele, nedá se předpokládat, že by primární motivací oběti byla
diskvalifikace rivala či snaha se od společnosti oprostit. Účelem tohoto „ozdravného procesu“ je
spíše vyzdvižení společenské solidarity nad osobní spory, znovupřipomenutí společenských ideálů a
důležitosti integrace. Pokud se nemocný uzdraví, „čarodějnice“ vyvázne se zdravou kůží. Zatímco v
některých případech je tímto celá aféra považována za uzavřenou, jinde podezření přetrvává.
Přiživované klepy může vygradovat v odsouzení veřejným míněním. Sousedé se začnou čarodějnice
stranit, což vede k její postupné „sociální likvidaci“. V takovém případě může být obvinění
motivováno diskreditací rivala či eliminací „nefunkčních článků“.
Stejný motiv bychom předpokládali v kulturním prostředí, které dovoluje, aby proces směřoval k
radikálnímu řešení. Tím může být vyhoštění čarodějnice. Jinou variantou téhož je opuštění
společnosti žalobcem spolu se skupinou jeho přívrženců s poukazem, že se nadále nehodlá
vystavovat nebezpečí plynoucí ze soužití s čarodějem.29 Obvinění je v tomto případě patrně
záminkou k rozdělení skupiny na menší části, z nichž jedna se vydává svou vlastní cestou. Bývá ho
užito v případě, kdy se nenabízí jiná možnost, jak fragmentaci ospravedlnit legitimním způsobem,
tedy tam, kde jsou ideály v rozporu s každodenní realitou.
Důsledkem obvinění mohlo být mučení či smrt, realizovaná často velmi brutálním způsobem.
Některé kultury – a to zejména středoafrické, které Douglas považuje za typicky
„silnoskupinové“ a „slabosítní“ disponovaly mechanismy, jak se od nařčení očistit jedovým
ordálem. Po jejich zákazu neměl obviněný možnost se nálepky „vnitřní nepřítel“ zbavit a byl nucen
s ní nadále žít mezi svými sousedy. Nové řešení přinesly protičarodějnické kulty, o nichž bude řeč
v podkapitole 4.3.2.2.

29

V této souvislosti používám maskulinum, jelikož tento mechanismus bude bez výjimky v rámci rivality používat
muž proti muži. Pokud by se přece jen jednalo o obvinění ženy mužem, patrně by šlo o zástupné obvinění.
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4

ČARODĚJNICTVÍ AFRICKÝCH NÁRODŮ

V této kapitole opustím výklad in abstracto a pokusím se otestovat hypotézu Mary Douglas na
konkrétním etnografickém materiálu. Budu postupovat tak, že nejprve představím společenské
uspořádání daného etnika, které se následně pokusím zkomparovat s představou čarodějnictví.
Nakonec by se mělo ukázat, zda vyjde konzistence mezi sociálním kontextem a kosmologií, tj.
bude-li naplněna hypotéza Mary Douglas či nikoli.
Výjimku tvoří podkapitola 4.4, kde kvůli lepší přehlednosti popíšu nejprve kosmologické
představy nastiňující „hlavní postavy“ a posléze se budu snažit v sociální struktuře nalézt vztahy,
které by mohly být jejich základem.
Osobně jsem přesvědčena, že popis na obou stranách by měl být co nejdetailnější, jelikož i
zdánlivá drobnost může postavit celý systém do úplně jiného světla. Pevně věřím, že než začne být
komparováno jakékoli jednání či představa, je třeba nejdříve říci, v jakém kontextu se přesně
odehrává. Jen tak je možné pochopit jejich význam. Například to, co je z emického pohledu jedné
kultury interpretováno jako oběť, nemusí mít stejnou podstatu jako v jiné. Půjdeme-li naopak po
významu, zjistíme, že jí více odpovídá jiný úkon.
Jsem si samozřejmě vědoma nebezpečí zkreslení v důsledku selektivního zacházení s
informacemi. Riziko dezinterpretace je také o to vyšší, že k ní mohlo dojít již v prvním kroku, tj.
nepochopením nebo nezájmem o určitý fenomén etnografem, z jehož díla je čerpáno. Je důležité
poznamenat, že použité etnografické práce se vztahují ke konkrétnímu období, v němž byl badatel
přítomen. V této práci budu pro zjednodušení o popisovaných společnostech až na výjimky, u nichž
je to zvláště nevhodné, hovořit v přítomném čase.

4.1 Zandové (Azande)30
4.1.1 Sociální kontext
Domovem Zandů je po většinu roku obtížně prostupná savana na území dnešní Jihosúdánské
republiky a Demokratické republiky Kongo (Zair). V době terénních výzkumů Evans-Pritcharda v
jižní oblasti tehdejšího kondominia Anglo-egyptský Súdán čítalo toto čistě zemědělské etnikum asi
2 miliony obyvatel, které spojoval společný jazyk, kultura a politické instituce. Populace ale nikdy
nebyla homogenním celkem. Zandský národ se skládá z lidí různého původu, což je dodnes
reflektováno ve struktuře společnosti, která dělí své členy do tří kategorií. Do první patří příslušníci
vládnoucího klanu (Vongara, pl. Avongara), pod jejichž vedením se Zandové usadili na svém
nynějším teritoriu. Druhou kategorií jsou Mbamuové (pl. Ambamu), nižší šlechta spjatá s
královským dvorem. Do třetí a tedy nejnižší třídy označované termínem Auro spadají všichni
ostatní.31
Zandové byli ve své dávnější minulosti rozděleni do několika menších království. Navzdory
centralizované vládě se však nesdružovali do vesnic, ale žili v malých rodinných usedlostech
izolovaných od sebe navzájem zemědělskou půdou, ale propojených cestičkami, které bylo třeba
udržovat, měly-li jednotlivé rodiny zájem o kontakt se svými poměrně vzdálenými sousedy. Celý
systém cest vedl ke dvoru, kde sídlil zástupce vládce, zpravidla z řad jeho příbuzných. Sociální
30

31

V česky psané literatuře se vyskytuje téměř výlučně pojmenování Azandové, odvozené z plurálu Azande (sg.
Zande). Domnívám se, že je vhodnější plurálový prefix A- vynechat a tvořit plurál našemu jazyku vlastní sufixací
singuláru (viz například analogie Amazulu a Zuluové nebo ahádíthu a hadíthy). V opačném případě vytváříme tvar
(Azandové), který je zbytečně dvojitým plurálem.
Ch. G. Seligman and B. Z. Seligman, Pagan Tribes of the Nilotic Sudan, London: Routledge, 1932, s. 495
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koheze bylo docíleno díky podřízenosti jeho autoritě spolu s faktem, že lidé sousedících
hospodářství bývali rodově spřízněni. Od dvora lokálního vůdce vedla cesta ke dvoru královskému.
Tento vzorec osídlení byl však změněn vládní intervencí a Zandové byli v rámci boje s
trypanosomiázou donuceni se sestěhovat do poměrně velkých vesnic. Seligmanovi uvádějí, že
Zandové byli ranými cestovateli klasifikováni jako lidé, kteří přímo milují samotu a izolaci od
ostatních.32 Evans-Pritchard tvrdí, že vnucení těsnějšího soužití se sousedy nemělo zásadní vliv na
kosmologii. Přesto se ale dá předpokládat, že tato změna byla vnímána negativně, což vytvořilo
živnou půdu pro intraskupinové konflikty, minimálně v rámci nejnižší třídy. Původní vzorec
osídlení měl také své opodstatnění z hlediska způsobu obživy, kterým je posuvné zemědělství
vyžadující větší výměru půdy. Sestěhování mohlo tedy také způsobit hospodářskou krizi a
odstartovat vypjatější soutěž o zdroje.33
Zandská populace se zároveň dělí do nepřeberného množství patrilineárních klanů, jejichž
funkce je z hlediska sociálního marginální. Základní politickou a teritoriální jednotkou je kmen,
v jehož čele stojí náčelník z řad Vongarů. Ten měl v předkoloniálním období nad svými poddanými
značnou moc a jakýkoli projev neloajality či sebemenší urážka aristokrata byla trestána smrtí.
Ačkoli byla neomezená moc aristokratického klanu redukována ustanovením kondominia, stále
pro něj platí jiná měřítka než pro ostatní populaci a běžní Zandové jsou si dobře vědomi propasti,
která je dělí od aristokratů, a hierarchické uspořádání vnímají jako přirozené. Ještě v době terénního
výzkumu Evans-Pritcharda platilo, že: „[Vongarové] jsou lidé, jejichž nadřazenost není nikdy
zpochybňována a jejichž příkazy jsou vždy bezodkladně plněny. Měli bychom si uvědomit, že
sociální status ovlivňuje každou fázi zandského života.“34
Kromě „třídní“ příslušnosti hraje z hlediska sociálního postavení velkou roli i věk a pohlaví.
Tradice velí prokazovat starým lidem náležitou úctu, velkou autoritou disponuje otec v rámci
polygamního rodinného soužití.
Mimořádně nesvobodnou pozici mají zandské ženy. Již krátce po narození se rozhoduje o jejich
budoucím manželovi, zpravidla neúměrně starším a celé jejich mládí je určováno přípravou na roli
manželky. S kolonialismem se pozice žen mírně zlepšila,35 stále jsou však v silně podřízeném
postavení a očekává se od nich naprostá poslušnost příkazů otce či manžela.

4.1.2 Kosmologie
Než přistoupím k popisu kosmologických představ, je nutné na tomto místě učinit alespoň
krátkou poznámku k zandskému myšlení. To může působit z evropského pohledu nekoherentním
dojmem. Fakt, že si prvky jejich náboženského systému často odporují a jednotlivá tvrzení se přímo
vylučují, sami Zandové na rozdíl od pozorovatele z naší kultury nevnímají jako problematický.
Každý komponent dává smysl pouze v případě, že je zasazen do kontextu konkrétní situace, pro niž
má platnost, zatímco v jiné situaci je irelevantní. To v podstatě platí pro většinu afrických
společností, proto je pro afrikanistu obtížné na omezeném prostoru činit jakékoli abstraktní a
zobecňující teorie.
Výše popsané může být důvodem protichůdných závěrů jednotlivých badatelů v souvislosti
s popisem podstaty a vlivu Boha/božstva/ducha známého pod jménem Mboli (Mbori). EvansPritchardovy předchůdci měli tendenci tuto bytost považovat za nejvyššího Boha určujícího veškerý

32
33

34
35

Ibid., s. 498, n. 2
Evans-Pritchard popisuje život zandské lokální komunity jako prodchnutý neustálým napětím a třenicemi
plynoucími z rozdílných názorů na nároky na půdu, soutěže o přízeň vládce či evropského návštěvníka,
nepřejícnosti a žárlivosti (Evans-Pritchard, Witchcraft, Oracles…, s. 101-103).
Ibid., s. 14
Již s nimi není možné zacházet jako s věcmi, tj. používat je například jako platidlo v rámci kompenzace za zabití.
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chod věcí.36 Evans-Pritchard to považuje za dezinterpretaci způsobenou monotheistickou optikou
židokřesťanské kultury a přesvědčivě ve své studii37 ukazuje, že žádné atributy Mboliho neimplikují
takové vnímání.38
Mboli naopak hraje v životě Zandů roli poměrně marginální, obdobně je tomu s duchy předků.39
Co naopak zandské kultuře dominuje, je idea čarodějnictví a kouzelnictví prostupující všemi
oblastmi bytí. Jakmile se obyčejnému Zandovi stane cokoli špatného – spadne na něj ztrouchnivělá
sýpka, ukopne si nohu o kořen, jeho dítě nebo on sám onemocní – hledá pro událost vysvětlení,
které by dostatečně komplexně pojalo jak událost samu, tak důvod, proč se přihodila právě jemu.
Z hlediska předpokladů zandské kultury neobstojí vysvětlení, s nímž by se pravděpodobně spokojil
Evropan, tedy že například sýpka spadla kvůli únavě materiálu a jen náhodou ve chvíli, kdy pod ní
odpočíval člověk, který měl prostě smůlu. Koncept náhody či smůly je autochtonnímu myšlení cizí,
představa trestu od boha či předků nebo zásahů „záškodnických duchů“40 není rozvinuta. Člověk
sice může onemocnět v důsledku porušení tabu (cizoložství, incest), není však jasné, odkud trest za
pochybení pochází. Odpovědí na zandské otázky je působení čarodějnictví.
Zandové na jazykové rovině jasně rozlišují mezi čarodějnictvím (mangu) a kouzelnictvím (ngwa
– dosl. kouzlo nebo lék). Pojem ngwa označuje vědomé užití naučených či jinak získaných
magických praktik externího charakteru. Zatímco mangu má vždy negativní, tj. antisociální
konotace, termín ngwa je sám o sobě hodnotově neutrální. Kouzelník je špatný, zneužívající své
dovednosti, nebo dobrý, užívající je ku prospěchu komunity. Mezi ně patří ti, již se věnují
vyhledávání čarodějů (abinza nebo avule/avure) a které Evans-Pritchard nazývá witch-doctors.
Oproti tomu mangu je fyziologická unilineárně dědičná vlastnost. Zandové si ji představují jako
černý vak či otok v žaludku čaroděje (ira mangu nebo bora mangu – dosl. vlastník čarodějnictví),
který je údajně možné odhalit pitvou. S touto výbavou se tedy člověk rodí a ona schopnost roste
spolu s ním. Vloha může zůstat v latentní formě, proto tedy fakt, že je někdo potomkem čaroděje,
ještě neznamená, že je jím i on sám. Čaroděj svou schopnost nemusí mít pod kontrolou, je v
podstatě považován za otroka této své anomálie, o níž dokonce nemusí mít ani tušení. Na druhou
stranu ti, kteří ji v sobě objevili a podlehli touze škodit, se sdružují do tajného spolku, jenž má
hierarchickou strukturu, analogickou sociální organizaci Zandů.41
Zandové se o čarodějnictví nezajímají v tom smyslu, že by bezdůvodně přemýšleli, zda je
momentálně někdo neočarovává, ale vždy v reakci na životní útrapy. Každá smrt podle nich vždy
souvisí s čarodějnictvím (nebo kouzelnictvím).
Chce-li Zande zjistit, kdo je zodpovědný za jeho potíže, přistoupí ke konzultaci s jedovým
36
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Toto pojetí prosazuje např. práce majora P. M. Larkena „An Account of the Zande“, Sudan Notes and Records 9
(1926): 1-55. Tento autor však nebyl antropologem, nýbrž koloniálním úředníkem.
Evans-Pritchard, „Zande Theology“, Sudan Notes and Records 19 (1936): 5-46
Pokud by starší popisy přece jen odpovídaly realitě a Mboli by byl v minulosti skutečně středobodem zandského
náboženství, podporovalo by to Douglasinu tezi. Na rodinných od sebe izolovaných farmách žili všichni členové
domácnosti pod silnou autoritou otce a skupina byla v rámci rodiny silnější a síť vyšší. Poté, co došlo k snížení sítě a
lehkému snížení intenzity skupiny, došlo k mírnému posunu směrem k D a tudíž oslabení Mboliho pozice. Ovšem
obě společnosti jako celek – jak ta minulá, tak ta současná – by se stále držely v pravé horní části.
Evans-Pritchard sice zmiňuje existenci svatyň, kde otec rodiny čas od času obětuje svému zemřelému otci, ale jinak
nechává kult předků bez povšimnutí. Předci mohou intervenovat ve prospěch svých potomků, jsou tak spíše
jakýmisi patrony, kteří ovšem nefungují jako garanti hodnot.
Tím mám na mysli duchy, kteří bývají v afrických kulturách asociováni s přírodou a způsobují u člověka nemoc či
posedlost, jež může vyústit ve smrt, nejsou-li tito duchové uspokojeni obětí. Viz 4.4.3
Odraz reálného organizačního principu ve struktuře čarodějnických organizací je poměrně častý. „Na druhou stranu
u některých populací je struktura čarodějnických spolků v kontrastu s každodenním společenským uspořádáním; v
egalitářských společnostech má pevnou hierarchii a naopak.“ (Marwick, „Witchcraft: African Witchcraft“, in L.
Jones (ed.), Encyclopedia of Religion, 2nd ed., vol. 14, Detroit: Mc Millan Reference Books, 2005, 9777-9781, s.
9777). Rozdíly by snad mohly ukazovat na to, jak je sociální struktura vnímána, zda pozitivně nebo naopak
negativně, tj. zda by případná změna byla vítána. Jedná se ovšem o pouhou spekulativní hypotézu, jejíž potvrzení by
si žádalo detailnější zkoumání, na které v rámci této práce nezbývá prostor.
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orákulem benge. Pro naši potřebu jsou důležité jen některé podrobnosti průběhu této věštebné
techniky.42 Jedná se zejména o fakt, že orákulum samo o sobě neohlašuje jméno člověka, který
svými čarami zapříčinil nepříjemnou situaci, ale že toto jméno je vybíráno ze seznamu
předloženého obětí. Tento seznam logicky sestává z lidí, k nimž oběť nemá dobrý vztah (a u nichž
předpokládá totéž), nebo lidí, kteří jednají jinak, než se od nich očekává. 43 Podezření padá na
sousedy a nikoli na příbuzné, pravděpodobně kvůli onomu, jakkoli ne za každé situace
relevantnímu konceptu dědičnosti.
Poté, co benge označí čaroděje, se nabízejí tři možnosti, jak se zachovat.
První z nich je vyhlásit na veřejnosti, že čaroděj byl identifikován, ale neuvést konkrétní jméno.
Účelem je čaroděje postrašit a doufat, že se zalekne odhalení a svých nekalých aktivit zanechá.
Tento postup je vždy zvolen v případě, že benge jako strůjce neštěstí označilo aristokrata nebo
člověka významného a bohatého, protože není žádoucí rozhněvat si někoho, na jehož přízni a
ochraně je svým způsobem závislý. 44
Další a nejfrekventovanější možností je konfrontovat čaroděje v soukromí. Tento proces se
odehrává podle pevně daných pravidel a skrze neutrálního prostředníka určeného vládcem. K
čaroději se přistupuje s největším respektem. Účelem není ho atakovat, ale velmi zdvořile
přesvědčit, aby dále své oběti neubližoval. Nařčený zpravidla prohlásí, že pokud někomu uškodil,
tak ne vědomě a požádá sílu mangu, aby v něm přestala působit. Je také vhodné, aby vyjádřil
politování nad utrpením svého soukmenovce a popřál mu brzké uzdravení. Všichni vědí, že aby
došlo k uzdravení, je nutné, aby čaroděj svá slova myslel upřímně. Nikdy se nestává, že by
vytipovaný čaroděj protestoval proti obvinění.45 Není bez zajímavosti, že jestliže se po konfrontaci
stav oběti nezlepší, není nadále vyvíjen tlak na v prvním kroku podezřelého čaroděje, jak bychom
snad očekávali, ale usoudí se, že orákulum nepodalo pravdivou informaci, a proto je za jeho pomoci
hledán viník jiný. Tento proces se může několikrát opakovat. Je tedy zřejmé, že i v tomto případě
nejde primárně o perzekuci konkrétního člověka.
Poslední z možných reakcí na výsledek jedového orákula je vyhlásit jméno odhaleného čaroděje
na veřejnosti, ačkoli Evans-Pritchard uvádí, že se tak neděje často. Pokud se k tomu přistoupí, je to
vždy v souvislosti s úmrtím. Trvali-li by příbuzní zemřelého na potrestání čaroděje, bylo by
nezbytně nutné, aby byl jejich výsledek orákula ověřen bengem vládce. Jen tehdy má verdikt
oficiální platnost. Toto pravidlo znovu podtrhuje nadřazenost aristokratického klanu.
Můžeme-li věřit Evans-Pritchardovým informátorům, i v minulosti docházelo k fyzické likvidaci
nebo vyhnání čaroděje velice zřídka.46 Častějším řešením byla platba kompenzace příbuzným
zemřelého nebo odvetné kouzlo.
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Popis celé procedury: Evans-Pritchard, Witchcraft, Oracles …, s. 281–351; „Witchcraft amongs the Azande“, in
Marwick (ed.), Witchcraft and Sorcery: Selected Readings, 2nd ed, London: Penguin Books, 1982, 29–37.
Na stejném principu funguje konzultace s věštcem praktikovaná v mnoha částech Afriky. Věštec často neoznamuje
jméno čarodějnice, ale udává např. její pohlaví, rodovou příslušnost či směr, odkud přichází. Na oběti pak je, aby si
charakteristiky spojilo s konkrétním člověkem.
V literatuře se často vyskytuje informace, že Zandové věří, že aristokraté jsou prosti čarodějnické substance. EvansPritchard uvádí, že informátoři mu soukromě sdělili, že i aristokrat může být čarodějem, ale tento názor je
nebezpečné veřejně proklamovat. Tradici je cizí obvinění šlechtice člověkem s nižším statusem, jelikož by tím
později zmíněný na sebe přivolal řadu problémů. Z tohoto důvodu a také proto, že kontakt mezi obyčejnými lidmi a
šlechtou je samozřejmě sporadičtější (tudíž není příliš důvodů ke sporům), nebývají jména výše postavených benge
předkládána.
Koncepce čarodějnictví u Zandů ho staví v podstatě do role ubohé oběti a za samotné vlastnictví mangu mu nic
nehrozí. Teprve ve chvíli, kdy by přítomnost substance popíral, byl by usvědčen ze zlých úmyslů. Tento
mechanismus je velmi podobný situaci, kterou popisuje C. Levi-Strauss, „Čaroděj a jeho magie“, in id., Strukturální
antropologie, přel. Jindřich Vacek, Praha: Argo, 2006, 149-163, (fr. orig. „Le sorcier et sa magie“, Les Temps
modernes 41 (1949): 3-24).
A to pouze v případě, že obviněný spáchal již svou druhou či třetí vraždu nebo zabil nějakého významného člověka.
(Evans-Pritchard, Witchcraft, Oracles..., s. 26).
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Čas od času je orákulem jako čaroděj označen každý.47 Proto člověk nedostává žádný
permanentní cejch nebezpečného člena a na záležitost se brzy zapomíná.

4.1.3 Shrnutí
Zandská, vnitřně segmentovaná společnost má silné hranice a lidé v ní žijící jsou předmětem
jasně artikulovaných klasifikací. Ačkoli byl rozdíl mezi aristokraty a jejich poddanými lehce
zeslaben, zůstává společnost, jako celek, v kvadrantu C. V kterékoli sociální kategorii mají muži ve
vztahu k mužům z jiné kategorie relativně vysokou síť, ženy ji mají vysokou extrémně. Na druhou
stranu v jednotlivých segmentech převládá neuspořádanost a ambivalentní vztahy. K obvinění z
čarodějnictví nebo kouzelnictví tak nedochází mezi členy různých segmentů, ovšem v rámci
jednotlivých sociálních „podmnožin“ jsou obvinění hojná – Vongarové obviňují jeden druhého z
kouzelnictví, Aurové se obviňují z čarodějnictví. S jistou dávkou zjednodušení obviňují muži muže.
Pokud přece jen obviní muž ženu, jedná se zpravidla o jeho manželku. Žena může obvinit pouze
druhou ženu.48 K obvinění nedochází v rámci agnátní rodové linie, protože se v současnosti jedná o
skupinu velmi slabou, která má z hlediska organizace pramalý význam. Proto je obvinění v „dolních
patrech hierarchie“ namířeno vůči sousedům a nikoli příbuzným, jak tomu často bývá u jiných
etnik, u nichž dominuje rodový princip.
Jinými slovy, z hlediska jednotlivých subsystémů, tj. v rámci skupiny aristokratů na jedné straně
a běžné populace na straně druhé, sice zůstane skupina silná, ovšem síť se drží na dolní hranici,
pokud na ni nahlížíme jako na něco, co plyne ze vztahu, tj. lidé, kteří žijí pohromadě, mají přibližně
stejně vysokou síť. V tu chvíli by nic nebránilo jedinci zaútočit na někoho, kdo má stejný
společenský status, ovšem z logiky věci by si netroufl se stejně zachovat vůči člověku, který je mu
nadřazen. Současně, vycházíme-li ze zandského axiomu, že čarodějnictví je aktivováno negativními
pocity vycházejícími ze vzájemných neshod, tak platí, že: „Člověk má třenice... pouze s lidmi, kteří
jsou mu sociálně rovni. Šlechtici jsou společensky natolik separováni od běžných lidí, že spor s
některým z nich by se rovnal vlastizradě.“49
Zandská kultura je specifická v tom, že čarodějnictví je nahlíženo jako její běžná součást a
čaroděj může být prakticky kdokoli. Jelikož čas od času čelí obvinění každý Zande, není možné
hovořit o ostrakizaci.
Způsob, jakým je s čarodějnictvím zacházeno, naznačuje mnoho jeho pozitivních funkcí.
Jestliže trpící čaroděje veřejně neidentifikuje, dá se předpokládat, že mu čarodějnictví slouží
primárně jako vysvětlení jeho nepříjemné situace, které zároveň nabízí řešení. Stejně tak může
veřejná proklamace bez udání jména viníka fungovat na obyvatele vesnice v tom smyslu, že začnou
prozkoumávat svá nitra a připustí si negativní emoce, které cítí ke svému sousedovi, a položí si
otázku, zda to nemohou být oni, kdo mu nechtěně způsobili trápení. Ačkoli tyto pocity nejsou
ventilovány, dá se předpokládat, že s nimi lidé vnitřně pracují, a to celé přispívá k jejich odstranění,
čímž je docíleno lepší atmosféry v mezilidských vztazích.
Varianta, kdy je čaroděj konfrontován, by byla intenzivnější verzí téhož. I zde jde spíše o
neškodnou expresi nepřátelství a „vyvětrání“ napětí z něho plynoucího dříve, než by došlo k
vyjádření téhož drastičtější formou. Postup konfrontace, který je do detailu vymezen tradicí,
nenaznačuje, že by v pozadí stál motiv diskvalifikace rivala. Každou chvíli je někdo obviněn, a
obvinění s sebou tedy nenese žádné permanentní stigma. Způsob, jakým je k čaroději přistupováno,
spíše naznačuje jakousi snahu transformovat (projikované) negativní pocity v pocity pozitivní. Jak
píše Evans-Pritchard: „Kromě toho, že dobré chování na obou stranách je dáno zvykem a má tedy
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Věří se, že mangu v sobě mají i některá zvířata. Proto může být například pes vyhodnocen jako čaroděj, pokud na
něj bylo orákulum tázáno.
A to pouze v zastoupení manžela, jelikož manipulace s benge je ženám zapovězena.
Evans-Pritchard,Witchcraft, Oracles…, s. 104-105
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veskrze povinnou povahu zvykového jednání, přidávají se i další faktory eliminující třenice: velká
autorita jedového orákula, díky níž je marné protestovat proti jeho vyjádření; zapojení prostředníků
mezi stranami, které odbourává nutnost kontaktu během celé záležitosti; sociální postavení princova
zástupce, jelikož inzultace jeho posla by byla napadením vládce samotného; a zandské pojetí
čarodějnictví, které činí celou proceduru výhodnou pro obě strany.“50
Idiom čarodějnictví, tak jak je u Zandů nadefinován, slouží jako podpora společenských hodnot
a institucí. Snahu o konzervaci stávajícího řádu lze zahlédnout jak v mnoha detailech týkajících se
čarodějnické substance, tak v procesu nařčení. Například teze, že mangu roste s věkem, podporuje
uctivé chování ke starým lidem, premisa dědičnosti z otce na syna brání obvinění v tomto vztahu, a
tedy útoku na autoritu otce v silně patriarchálním prostředí, závislost na rozhodnutí vládce v mnoha
okamžicích procesu nařčení podporuje hierarchické uspořádání, stejně jako závislost manželky na
manželovi je artikulací jejího podřízeného postavení obecně.
Ačkoli je viditelný trest čaroděje znemožněn, stále je možné ho potrestat okultní silou, tj.
odvetným kouzlem. Tato hrozba může sloužit jako pomůcka pro vtištění do společensky žádoucích
rolí nebo přimknutí k ideálům mezilidských vztahů podobně, jako by v případech popisovaných
Mary Douglas pro kvadrant C byl deviant trestán Bohem nebo předky. Třebaže „… zandské pojetí
morálky se mnoho neliší od našeho dělení na dobré a špatné, není vyjádřeno v teistických
termínech... Duchů předků není možné se dovolávat jako arbitrů morálky... Nejvyšší bůh má velmi
vágní vliv a Zandové se na něj neodvolávají jako na strážce mravů.“51
Ovšem v silné skupině žijící Zande se musí podrobit z hlediska společnosti žádoucím hodnotám
(pěstovat harmonické vztahy s lidmi, s nimiž je nucen žít v těsné blízkosti), nechce-li být za odklon
od nich potrestán. Pokud se od nich odkloní, společnost ho na to dříve či později upozorní
obviněním z čarodějnictví. U Zandů tedy nejde o vyhánění (obětního) beránka, ale spíše o jeho
znovunahnání do stáda, jelikož v D může být nekonformita nebezpečná - produkuje heterogennost
skupiny, s níž roste riziko štěpení.
Na druhou stranu Zande musí vycházet z předpokladu, že kdokoli z jeho sousedů může být
čaroděj, čili se k nim snaží chovat co nejlépe, aby si je neznepřátelil (což by ho mohlo stát zdraví,
nebo dokonce život).

4.2 !Kungové (!Kung)52
4.2.1 Sociální kontext
!Kungové53 jsou lovci a sběrači žijící v malých tlupách soustředěných kolem vodních děr.54
Jelikož je Kalaharská poušť místem s omezenými zdroji potravy, jsou tlupy uměle udržovány malé je redukován počet narozených dětí.
Tlupa je nejzákladnější společenská jednotka tvořená na bázi konsubstanciálního a afinního
příbuzenství. Mezi tlupami dochází k manželským výměnám, což vede k tomu, že každý je v
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Ibid., s. 96-97
Ibid., s. 110
Jazyk !Kungů patří do skupiny khoisanských jazyků, pro něž jsou charakteristické mlaskavky (ang. clicks).
Vykřičník na začátku slova je znakem pro alveolární palatálu.
Ve starší literatuře se o khoisanskych skupinach hovoří jako o Křovácích (ang. Bushmen). Toto označení není kvůli
implicitnímu hanlivému rozměru odkazujícímu k jakési primitivnosti vhodné používat.
Marshall uvádí, že v padesátých letech dvacátého století jejich populace čítala přibližně tisíc lidí, kteří žili v 3637 - mi tlupách. (L. Marshall, !Kung Bushman Bands, Africa 30.4 (1960): 325–355, s. 327)
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podstatě příbuzný s každým.55 Z tohoto důvodu jsou vztahy mezi tlupami velmi vřelé a lidé z
jednotlivých skupin jsou v častém kontaktu. Každá skupina si však zachovává svou autonomii a má
své teritorium, jehož hranice však nejsou striktně dané a nejsou nijak vyznačeny.56 Tlupy se na vyšší
úrovni nesdružují do žádného politického celku, ani kvůli ekonomickým nebo rituálním aktivitám.
Vzhledem ke svému způsobu obživy jsou !Kungové neustále v pohybu. Skupina jako celek se
vydává i na velké vzdálenosti a po čase se opět vrací do svého stálého stanoviště, ke svému zdroji
vody. Během tříměsíčního období dešťů je všude vody dostatek. Segmenty tlupy, tj. jednotlivé
rodiny, se v tomto období mohou od sebe oddělit a vydat se na různá místa. V období sucha se
některým tlupám může stát, že jejich vodní díra vyschne. V tom případě se celá skupina načas
odebere k jiné tlupě, která jí umožní sdílet s ní vodu, nebo se skupina rozdělí a lidé se odeberou ke
svým příbuzným z jiných skupin.
Tlupa je tvořena širšími rodinami. Sňatky mohou být teoreticky polygynní. Muž má za povinnost
pracovat pro rodinu své vyvolené v rámci odvodu za nevěstu. Za tímto účelem se k nevěstiným
příbuzným stěhuje (a to i v případě, že se jedná o náčelníka jiné skupiny). Pokud jde o jeho druhé
manželství, je přirozené, že se s ním stěhuje i jeho první žena a jejich děti. To znamená, že celý
segment tlupy následuje druhou tlupu.57 Poté, co je služba za nevěstu dovršena, se muž se svou
rodinou může vrátit ke svým lidem (náčelník se tak vrací do své funkce) nebo zůstat u tlupy, pro niž
několik posledních let pracoval.
Skupina obývající území s dostatkem potravy přitahuje členy zvenčí. Když jsou okolnosti
příznivé, může se zformovat tlupa nová. Nejčastěji se tak děje po smrti náčelníka, kdy se funkce
ujímá jeho nejstarší syn. V tu chvíli se může stát, že se bratr nového náčelníka rozhodne skupinu
opustit i se svou širší rodinou. V podstatě každý patrilineárně příbuzný náčelníka, tj. s právem na
zdroj vody, může založit novou tlupu, má-li dostatek následovníků. Nová skupina zůstává na svém
původním teritoriu, využívá zdroj vody jako doposud, jen se začne vydávat za lovem a sběrem
jiným směrem.
Od skupiny se může její část oddělit také na základě osobních sporů. K těm však, jak se zdá,
nedochází často, jelikož častým odloučením potenciální vnitroskupinové tenze vychládají (lidé si od
sebe odpočinou). To přispívá k lepším vztahům a stabilitě komunity. K dobrým vnitroskupinovým i
meziskupinovým vztahům, zejména jako prevence proti závisti a žárlivosti, přispívají i mnohé
!kungské zvyky, jako je dělení se o maso, výměna darů58 či zvyk zvaný kamheri, tj. dočasné
prohození manželských partnerů.
Jestliže se potkají dva navzájem si cizí !Kungové, dobrý mrav jim velí složit zbraně a přistoupit
k sobě bez nich. Stejně se chovají, potkají-li cizince. Návštěvníky obydlí je nutné vřele přijmout a
nabídnout jim místo k odpočinku a něco k zakousnutí.
!Kungové jsou co se egalitářského uspořádání společnosti příkladem par excellence. Každý má
přibližně stejný majetek, tedy pouze to, co sám unese. Členové tlupy mají stejná práva a povinnosti
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Pocit sounáležitosti je ještě umocněn jakousi umělou konstrukcí příbuznosti na základě shodnosti jmen (ang. namerelationship). Děti bývají pojmenovány po některém ze svých příbuzných, jména se šíří z rodiny do rodiny
prostřednictvím sňatků do té míry, že v podstatě existuje jen několik jmen, která jsou v !kungském prostředí
užívána. To, že lidé mají stejné jméno, je vede k tomu, že se cítí být jaksi spřízněni. Potká-li někdo člověka z jiné
tlupy, který má shodné jméno jako jeho příbuzný, automaticky ho začne oslovovat příslušným příbuzenským
termínem. To celé přispívá ke konsolidaci lidí, kteří jinak nemají žádnou politickou nebo jinou strukturu, jež by je
sjednocovala. Více: Marshall, „The Kin Terminology system of the !Kung bushmen“, Africa 27.1 (1957): 1-25.
V rámci lovu ale není skupina omezena jen na své teritorium. Lovit lze všude a na zvíře si nemůže nikdo dělat
nárok s poukazem na to, že bylo zabito na jeho území. Maso zabitého zvířete patří tomu, jehož šípem bylo zabito.
Ten se samozřejmě rozdělí se všemi členy skupiny i případnými návštěvníky.
Marshall, „!Kung Bushmen Bands“, s. 339
Více: Marshall, „Sharing, Talking, and Giving: Relief of Social Tensions among !Kung Bushmen“, Africa 31.3
(1961): 231-249. Na s. 241 ilustruje autorka intenzitu obdarovávání na příkladu, kdy obdarovala ženy z jedné tlupy
mušlemi kaurí (které se u !Kungů do té doby nevyskytovaly). Každé dala tolik, aby si mohla udělat náhrdelník. O
rok později již byly její mušle rozdistribuovány po celém území, přičemž nikdo si neponechal mušle na celý
náhrdelník, ale každý vlastnil jen jednu či dvě kaurí.
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bez ohledu na to, zda se stali její součástí narozením či sňatkem. Rozhodnutí ohledně fungování
tlupy jsou činěna na základě obecného konsenzu.
Co se speciálních funkcí týče, sice existují - postava náčelníka a kouzelníka/léčitele - ale neváží
se k nim žádná privilegia. Jak píše Marshall: „nezaznamenali jsme žádnou rivalitu ohledně
nástupnictví na post náčelníka... je přesně dáno, kdo na ni má nárok a kdo nikoli. Náčelnictví
nepředstavuje pro jedince žádnou výhodu. Mezi !Kungy každý člověk vykonává práci nezbytnou
pro své přežití, nese svůj náklad a dělí se o maso. Náčelník je stejně hubený jako ostatní. Nemá
žádné regálie, nepožívá speciálních poct....“59
Náčelník plní zejména funkci jakéhosi koordinátora a správce vodní díry. Zbytek jeho práv a
povinností je spíše teoretický a žádné z nich není vymezeno výhradně jemu. Náčelník také nemusí
být nutně vůdcem skupiny. Je-li příliš mladý, příliš starý nebo postrádá kvality potřebné k
vůdcovství, lidé se mohou začít neformálně obracet k jinému člověku o radu, žádat ho o pomoc,
ptát se na jeho názor ohledně plánů skupiny. Tím však sám o sobě neaspiruje na náčelníka, jehož
nástupnictví je, jak jsme viděli, určeno. Proviní-li se jeden člen tlupy proti druhému, záležitost se
nedostává do středu zájmu celé komunity či širších příbuzenských skupin, jak to známe z prostředí
jiných afrických etnik. Lidé si své problémy řeší mezi sebou, aniž by do toho kdokoli zasahoval.
!Kungové nemají mnoho verbalizovaných pravidel. Jediným je právo týkajícím se nástupnictví
na post náčelníka pro jeho syna na základě primogenitury. Pokud by náčelník žádného syna neměl,
do funkce by nastoupila jeho dcera. Čímž se dostáváme k tématu genderového rozvržení rolí v
!kungské společnosti. V Africe mají ženy i v silně rovnostářských společnostech často daleko
precizněji vymezenou roli a disponují daleko menší politickou mocí než muži. U !Kungů se míra
osobní svobody u žen a mužů v podstatě neliší. Všichni členové vesnice se podílejí na chodu
společnosti rovným dílem, každý nese svůj vlastní náklad. Sice se předpokládá, že muž bude spíše
lovcem a žena bude spíše sbírat plody, ale je-li žena šikovná, nic jí nebrání vydat se s muži na lov a
naopak. V rámci infanticidy je to žena, která poté, co sama porodí v poušti, rozhoduje, zda dítě
ponechá naživu či nikoli.60
Existuje jen málo tabu. Za nejhorší provinění by byl považován kanibalismus či incest, ovšem
vzhledem k obecné provázanosti !kungských rodin by se týkal jen nejbližších příbuzných.
!Kungové jako mnoho nativních populací věří v poskvrnu plynoucí z kontaktu s menstruační krví.
Pravidla jsou ale vágně definována a lze si je dle potřeby přizpůsobit. Ženy se například teoreticky
nesmí dotknout zbraní, ale v praxi je mohou dávat jako dary či v některých případech používat, jak
bylo uvedeno výše. Za porušení pravidel navíc nehrozí žádná sankce ze strany skupiny jako celku,
jen osobní spor.

4.2.2 Kosmologie
!Kungové věří v existenci dvou bohů. Vyšší z nich, ≠Gao!na, stvořil sebe a nižšího boha
//Gauwu, a dvě ženy, pro každého z nich jednu. Následovalo stvoření země a všeho na ní včetně
lidí.61 Vztah obou bohů je odrazem vztahu mladšího ke staršímu, jemuž je záhodno prokazovat
respekt.62 To je také jediný náznak hierarchie v !kungské společnosti. Božské manželky plní stejnou
funkci jako jejich protějšky. Zde se zrcadlí pro !Kungy tak typická rovnost pohlaví.
Božské páry mají děti (//gauwasi, sg. //gauwa), které fungují jako opatrovníci lidí a dopravují
59
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Marshall, „!Kung Bushmen bands“, s. 351
V jejím rozhodování nehraje roli pohlaví dítěte (Marshall, „!Kung Bushman Bands“, s. 327).
Na rozdíl od židovsko-křesťanské tradice z knihy Genesis byla nejprve stvořena žena a poté muž. Byla to také žena,
která dala muži tolik potřebný oheň.
Jak Marshall důrazně upozorňuje, nejedná se v žádném případě o vztah otec-syn, jak by se mohlo zdá někomu, kdo
vyrostl v civilizaci formované křesťanstvím (Marshall, „!Kung Bushman Religious Beliefs“, Africa: 32.3 (1962):
221-252, s. 225).
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jejich duše po smrti do nebes. Duše (a srdce a krev) zemřelých je transformována do duchů mrtvých
(taktéž označováni jako //gauwasi) bez ohledu na jejich chování během pozemské existence.
Duchové mrtvých přebývají v nebesích a na boží příkaz sestupují na zem – buď přinášejí nemoc a
zkázu, nebo štěstí. Zároveň ale mohou seslat smrt o své vlastní vůli. Nikdy není v pozadí trest za
zpronevěření se tradicím, jak bychom se mohli mylně domnívat. Nejčastějším důvodem je zalíbení,
které gauwa nalezne v některém ze smrtelníků a zatouží ho mít po svém boku. V nebezpečí jsou
tedy zvláště krásné ženy a úspěšní lovci, tj. lidé, kteří by, jak jsme viděli v kapitole o čarodějnictví,
byli žhavými kandidáty na čarodějnici nebo její oběť.
!Kungové se duchů mrtvých obávají, modlí se k nim a usilují o jejich naklonění na svou stranu,
ovšem s nejistým výsledkem.63 Modlitba je spontánní záležitostí. Nepojí se k ní žádné ritualizované
postoje či formality. !Kungové se modlí často, přímo (bez jakéhokoli duchovního prostředníka či
osoby k tomu určené), většinou o samotě kdekoli a kdykoli je napadne.
Bohové a duchové mrtvých jsou rozmarní a náladoví. Konají prostě to, co jim příjde na mysl,
přičemž jejich motivace bývá nejasná. !Kungská představa vesmíru v sobě nezahrnuje uspořádanost
příčiny a následku, racionální či morální princip, podle nějž by se mohl člověk orientovat. „Dobro a
zlo jsou vysvětlovány dualitou, která má svůj hlavní zdroj ve všemocné ≠Gao!nově sobecké
povaze. Prostor pro tuto dualitu je tím větší, že obdobná dualita je skryta v povaze //Gauwy a
//gauwasi, kteří někdy konají pro člověka skutky dobré a jindy špatné...“64
Koncepce hříchu je tedy velmi vágní. Proviní-li se jeden člověk proti druhému, není na bohu,
aby ho za to trestal (stejně jako !kungský náčelník není arbitrem ve sporech mezi členy jeho
skupiny). Je na každém člověku, aby si sjednal nápravu či se pomstil někomu, kdo se proti němu
provinil.
Veškeré nemoci a utrpení na lidi sesílá nadpozemská entita, aniž by tato vstupovala do lidského
těla. Jinými slovy posedlost duchem, tak obvyklou v prostředí jiných afrických populací, u !Kungů
nenalézáme. Stejně tak představa, že by nemoc mohly vyvolat čarodějnické či kouzelnické praktiky
druhého člověka u nich zcela absentuje.
≠Gao!na stvořil veškeré substance, které je možné použít k léčení. Stejnou silou, jež je v
přírodninách a magických pomůckách, prodchnul i léčitele. Schopnost léčit (a věštit sám sobě) má
ovšem kterýkoli !Kung. Záleží tedy na odhodlání každého jednotlivce, zda se tuto (neplacenou a
žádná privilegia nepřinášející) „profesi“ rozhodne vykonávat.
Léčitel může nadpozemskou bytost, která je původcem nemoci, vidět během transu. Ten je
nedílnou součástí léčebné procedury. Léčebný rituální tanec, na němž participuje celá komunita, má
veselý a silně unifikující charakter. Je zajímavé, že je vykonáván i v případě, že nikdo není
nemocen a skupina momentálně nestrádá. Slouží tedy jako prevence proti potenciálnímu zlu, které
má odvrátit. Je-li někdo z komunity sužován nějakým neduhem, léčitel božstvo, které vidí ve svých
vizích, nejprve inzultuje verbálně65 a následně mu naloží několik ran holí na záda a nakáže mu, aby
si tu špatnou nemoc vzalo zpět (to i v případě, že by se jednalo o stvořitele – ten je však k vidění jen
zřídka).
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U !Kungů chybí kult předků, který je na rozdíl od uctívání mrtvých striktně omezen na příbuzenskou skupinu a vždy
je nerozlučně spjat se základními hodnotami, na nichž je společnost postavena. Domnívám se, že uctívání předků na
kosmologické rovině symbolizuje také segmentovanost společnosti – zdůrazňuje situačně podmíněnou opozici
jednotlivých sociálních fragmentů a nemá tedy v !kungské společnosti, kde se lidé cítí být vždy do určité míry
propojeni (a tento pocit je také užitečnou strategií přežití v jejich prostředí), význam. Na rozdíl mezi uctíváním
mrtvých a kultem předků upozornil M. Gluckman, „Mortuary Customs and the Belief in Survival after Death among
the South-Eastern Bantu.“ Bantu Studies 11.2 (1937): 117-136.
Marshall, „!Kung Bushman Religious Beliefs“, s. 245
Oblíbenou nadávkou je např. „odhalený penis“, což reflektuje absenci obřízky u !Kungů a jejich znechucení nad
touto praxí, která je běžná u jejich sousedů.
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4.2.3 Shrnutí
Z výše zmíněného je patrné, že !kungské sociální skupiny jsou notně rozvolněné. Každý jedinec
či segment může skupinu jednoduše na základě vlastního rozhodnutí opustit. !Kungové nejsou
výrazně svíráni vnějšími hranicemi skupiny, plynule proplouvají z jedné do druhé dle momentálních
potřeb, ačkoli jsou si bezpochyby vědomi sounáležitosti s jednou z nich. Jejich postoj vůči
okolnímu světu je navzdory jejich historii66 vstřícný. Jestliže bychom tedy měli zhodnotit míru
skupiny, je jasné, že !Kungové jsou společností, u které je skupina poměrně slabá. A jak to bude v
jejich prostředí s parametrem sítě?
Vztahy uvnitř tlupy postrádají jakoukoli hierarchickou rozvrstvenost a nesou s sebou jen málo
předepsaných závazků, povinností nebo privilegií. Společnost poskytuje velkorysý prostor pro
individuální volby. Lidé se rovným dílem podílejí na rozhodování a naplňování společných cílů.
V !kungské společnosti je také velmi slabá polarizace rolí mužů a žen. Ačkoli například existuje
tabu kontaktu s menstruační krví, formální aspekt tohoto prohřešku je opomíjen.
!Kungové (muži i ženy) tedy dle mého soudu žijí v sociálním prostředí, jehož charakteristikou je
jen velmi slabá skupina a nízká síť. Pro kvadrant A, jemuž odpovídají tyto parametry, bývá typická
velká míra kompetice, kterou však u !Kungů nenacházíme. Rivalita tak typická pro A zde neexistuje
pravděpodobně pouze proto, že jednoduše není o co soupeřit – úrodnost krajiny ani způsob obživy
neumožňují získat, natož pak hromadit majetek. Co je naopak výhodou z hlediska strategie přežití,
stejně jako v kvadrantu A, je vytvoření sítě konexí s lidmi z jiných skupin, o něž je možné se opřít v
dobách nouze.
Sociální zkušenosti na sebe berou přesně takovou symbolickou formu, jakou bychom pro tento
kvadrant předpokládali. Víra v božskou bytost, která vše řídí, sice existuje, její charakter je však
velmi vzdálený onomu „posvátnu/svatu“ v ottovském smyslu. S transcendentní mocí se dá
manipulovat nebo se jí přímo postavit. Pojetí božského tedy jistě neodpovídá pevné autoritě, která
jasně vymezuje správný chod věcí a trestá jakékoli odchýlení od řádu, jak to měla patrně Douglas
na mysli, když hovořila o dominantní kosmologii v kvadrantu C. !Kungové nemají jasně
artikulovaná pravidla, kterými by bylo možno se řídit, a nepředpokládají uspořádanost a racionalitu
kosmu. Proto je pochopitelné, že v jejich myšlení chybí idea formálního hříchu a kosmologického
trestu. Nemoc na ně může dolehnout, ať konají dobré, či zlé. Věci se dějí víceméně nahodile dle
momentálního rozmaru náladového božstva, vysvětlení utrpení konkrétního člověka se tedy spíše
blíží konceptu „náhody“ nebo „smůly“, který je pro kvadrant A typický. Idea, že by mohl člověk
ovládat okultní síly a ty namířit vůči svému bližnímu, je !Kungům neznámá. Jádrem
nejvýznamnějšího rituálu je trans, který je nahlížen v pozitivním světle.67
Modus existence jihoafrických !Kungů a od něho se odrážející pohled na svět je už v Africe
spíše raritní.68 Ovšem tato výjimka je velmi pádným argumentem pro validitu Douglasiny teorie.

66
67

68

!Kungové jsou proslulí svou striktní orientací na prožitek přítomnosti a nezájem o historii.
To je zcela v souladu s Douglasiným předpokladem, že tam, kde je sociální kontrola na minimu, bude trans jako
symbolické porušení tělesných a sociálních bariér vnímán pozitivně, zatímco v opačném případě se bude jevit jako
nebezpečný (Douglas, Natural Symbols…, s. 88-109).
Podobný bychom našli snad již jen u středoafrické pygmejské populace Mbutiů nebo tanzánských Hadzů.
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4.3 Čewové (Chewa)69
4.3.1 Tradiční vesnické prostředí
4.3.1.1

Sociální kontext

V této části vycházím z Marwickova terénního výzkumu prováděného na území dnešní Zambie,
ovšem Čewové žijí na území tří dalších států afrického jihovýchodu.70
Dnes částečně praktikují chov dobytka, který je ovšem v jejich životě novým prvkem, na což
ukazuje absence pevně daných zvyků vážících se k jeho vlastnictví a zejména skutečnost, že skot
nemá v jejich kultuře žádný rituální význam.71 Bylo by velkou chybou Čewy považovat za
pastoralisty, jakými jsou například Niloté, kteří mají obrovská obecní stáda a u nichž je nutnost péče
o ně hlavním zdrojem sociální integrace. Čewové zůstávají z velké části zemědělci pevně spjatí s
půdou, která se předává z generace na generaci.
Rezidenční jednotkou je vesnice rozdělená do menších sekcí (vigawo, sg. cigawo), které
se v podstatě rovnají matriliniím. Jinými slovy, Čewové jsou matrilineární a převážně matrilokální.
Společnost ve své celistvosti disponuje celou řadou pravidel určujících mezilidské vztahy, podle
nichž se také postupuje v případě řešení sporů. Tyto normy však vymezují spíše vztahy mezi
substančně nespřízněnými lidmi – sousedy či afinními příbuznými, zatímco v rámci skupiny
přímých příbuzných se ukazují jako nepoužitelné. Je tedy nutné zaměřit pozornost na nejzákladnější
sociální celek – segmentovanou matrilinii.
V jejím čele stojí nejstarší muž, který ji zastupuje navenek spolu s jedním ze svých synovců
(často nejstarší syn jeho nejstarší sestry). V matrilinii dochází k neshodám ohledně práv a
povinností jejích členů a zpochybňování jejího vedení. Ovšem klíč, podle něhož by bylo možné
spory řešit, není k dispozici. Zatímco v patrilineární společnosti, která zároveň praktikuje polygynní
soužití, je vysoká míra soutěživosti mezi jednotlivými ženami (a jejich dětmi), u společností
organizovaných matrilinerárně se ta samá napjatá soutěž o status strýce odehrává mezi potomky
jeho sester. To se ukazuje jako problematické zejména po smrti strýce - hlavy uterinní rodové linie,
kdy není jednoznačně dáno, do čích rukou má přejít její majetek a status. Obecně totiž hrají roli dva
faktory, které dávají vzniknout ambivalenci – osobní kvality a pozice v rámci matrilinie. Dochází
tak k situaci, kdy se nabízí větší množství adeptů z řad mužů mladší generace. Každý se snaží
vydobýt si první pozici ve vedení matrilinie, nebo alespoň o druhé místo, které by mu umožnilo od
matrilinie oddělit segment, do něhož genealogicky patří, případně i jakýkoli další, který by ho
následoval na cestě k samostatnosti.72

4.3.1.2

Kosmologie

Čewové jsou součástí početné bantuské rodiny, jež si zachovala nápadnou homogenitu. Pro
Bantuy východní a jižní Afriky je charakteristická víra v nejvyššího Boha – Mulungu,73 který je
lidstvu vzdálen a jehož osud je mu v podstatě lhostejný. Z tohoto důvodu není uctíván a nemá žádné
svatyně. Jeho role přesně zapadá do kategorie deus otiosus. Daleko aktivnější jsou duchové přírody,
69
70
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Také se můžeme setkat s názvem Cewové (Cewa) či Nyandžové (Nyanja).
Jedná se o státy Mozambik, Malawi a Zimbabwe. Celková populace Čewů čítá necelý milion lidí.
Marwick, „The Social Context of Cewa Witch Beliefs“, Africa 22. 2 (1952): 120-35, s. 131
Marwick, „The Social Context of Cewa Witch Beliefs“, Africa 22. 3 (1952): 215-233, s. 217
Jméno se vyskytuje v mnoha variacích dle konkrétního dialektu (např. Murungu, Mlungu atp.). Stažený tvar Mungu
byl přijat do standardní svahilštiny jako označením Boha v monoteistickém smyslu.
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ale vlastním jádrem bantuských náboženských systémů je kult předků. Každý, kdo se provinil proti
rodovým hodnotám nebo si nezachoval rituální čistotu, musí počítat s jejich trestem. Poměrně velký
prostor je vyhrazen víře v možnost ovlivnění osudu jiných lidí zapojením magických technik
(zejména použitím „medicíny“). Tyto magické praktiky se nazývají ufiti a osoba, která je vykonává,
je označena termínem mfiti (shodné v sg. i pl.). Pokud bychom tedy trvali na zandském dělení,
museli bychom tento fenomén klasifikovat jako kouzelnictví a konstatovat absenci víry v
čarodějnictví.74
Tím, že tento pojem není zatížen ideou dědičnosti jako u Zandů (ufiti je schopnost v dětství
získaná spíše než vrozená), neexistuje limitace obvinění v rámci příbuzenské skupiny. Díky
Marwickovu preciznímu doložení jednotlivých případů můžeme naopak s jistotou zhodnotit, že
nařčení realizovaných uvnitř uterinního rodu je majorita.
Po kriminalizaci jedových ordálů byla snaha o detekci přenesena do sféry konzultace s věštcem.
Věštění není založeno na nějaké objektivní metodě, ale vychází spíše z intuice věštce a jeho znalosti
místních poměrů, díky nimž je schopen odhadnout, jaký vztah by mohl být v životě klienta
problematický. A jelikož i „domorodci“ jsou si vědomi, že čarodějnictví se rodí z vypjatých vztahů
uvnitř chabě strukturované matrilinie, věštec ve snaze uspokojit klienta často poskytne odpověď,
která do tohoto náhledu na věc zapadá.75 To dává vzniknout rovnovážnému systému, v němž
kosmologie podporuje realitu a naopak.
Nezanedbatelný počet obvinění je vznášen také mezi ženami jednoho muže. Zbytek tvoří
případy zřejmě nijak nesouvisející se strukturálním schématem, které se obvykle odvíjejí od
odchýlení se od koncepce ideálního člověka (munthu wabwimo).76 Takového odchýlení může
protivník použít jako „trumfu“ v rámci zápolení o vliv, zvláště užitečný může být deviant jako
obětní beránek ve smyslu vyjádření agrese vůči němu, přestože tato agrese byla generována ve
vztahu jiném.77
Třebaže se Čewové shodují, že většina mfiti jsou ženy, frekvence nařčení tomu výrazně
nenasvědčuje.78
Je zajímavé, že otec dětí (který je v matrilinii vlastně vetřelcem) není obviňován. Nedochází zde
k situaci známé z patrilineárních společností, kde podezření často padá na přivdanou ženu –
pravděpodobně proto, že se stává součástí manželovy patrilinie (skupiny), což dává alespoň
zpočátku vzniknout pochybám o její loajalitě. Přiženěný muž v matrilineární společnosti zůstává
naopak po dlouhou dobu nebo navždy členem své rodové linie a v případě rozvodu (k němuž často
dochází) se k ní vrací. Tenze, která z afinního vztahu pramení, může být navíc regulována nejen
74
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76
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Marwick sám v Sorcery in Its Social Settings ... užívá termín kouzelnictví, zatímco ve své dřívější práci „The Social
Context…“ překládá ufiti jako čarodějnictví. Ve prospěch tohoto jeho původního počínání hovoří skutečnost, že
mfiti je přisuzováno chování, které bývá příznačné pro čarodějnice. V tomto případě se patrně ukáže, že
pojmenování samo o sobě nebude mít na analýzu žádný vliv.
To je dobře vidět na úsměvné příhodě, kdy byl Marwick „znepokojen“ sovou na své střeše, „která mu vyhrožovala
zabitím“, a tak navštívil věštce. Ten si byl vědom evropského patrilineárního důrazu a jako původce čarodějnictví
označil badatelova strýce z otcovy strany, toho, „co nepíše často.“ (Marwick, „Witchcraft and the Epistemology of
Science“,in id. (ed.), Witchcraft and Sorcery: Selected Readings, 2nd ed, London: Penguin Books, 1982, 460–468, s.
461).
Munthu wabwimo je ten, kdo je přátelský, schopný sebekontroly, pohostinný a projevující respekt těm, kdo jsou mu
sociálně nadřazeni. K tomuto konceptu se ještě přidává u mužů: sexuální potence a plodnost, plnění závazků vůči
členům matrilinie, naplňování materiálních potřeb manželek a ženských příbuzných a asistence při placení daní a
kompenzací za smilstvo za mužské příbuzné; u žen: podrobení se manželovi a zachování věrnosti, schopnost dobře
vařit a udržovat si určitou noblesu (Marwick, „The Social Context of Cewa Witch Beliefs“, Africa 22. 2 (1952):
120- 135, s. 133-4).
Ibid., s. 123
Stanovisko informátorů, že čarodějnictví se primárně pojí s ženami, zprostředkovávají antropologové v nepřeberném
množství studií. Zajímavé by bylo srovnání této „teorie“ s realizovanými obviněními. Tento problém bychom také
mohli vidět v jiném světle, kdybychom věděli, jestli je tento názor bez vyzvání proklamován nebo zda se na tento
detail antropolog ptal, koho a jakým způsobem.
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právními institucemi, ale také žertovnými vztahy79 či předepsaným vyhýbáním se (například
tchýni).80

4.3.1.3

Shrnutí

Zatímco dění mimo matrilinii je poměrně jasně upravováno právními normami, vnitřek rodu je
z hlediska jejich aplikovatelnosti „hluchým místem“. To je v korelaci s čewskou představou, že ufiti
bude užito právě v tomto prostoru, který je příznačnou ukázkou D-typu. Čarodějnický idiom může
být i několik let v latentní formě, připraven k „použití“. Ke slovu přichází v situaci, kdy skupina
dosáhne určité velikosti (dá se předpokládat, že do hloubky až tří generací během života jejího
zástupce), kdy soutěž současně nabírá na intenzitě. Společnosti se v zásadě nabízejí dvě řešení. Buď
se reorganizuje (nejpravděpodobněji se přesune nahoru po síti do kvadrantu C), nebo se rozštěpí na
menší části, pro něž nedostatečná organizace nepředstavuje takovou zátěž.
U Čewů je kontrasegmentárního obvinění z ufiti užito jako prostředku ospravedlnění a urychlení
štěpení skupiny, která by za ideálních podmínek měla být soudržná. Ačkoli je z hlediska ideálů v
hlavách jedinců akcentována jednota a dělení je zavrhováno jako prolomení pevných hranic,
každodenní tok událostí vyjevuje protichůdné zájmy jednotlivců a nevyhnutelnost fragmentace. Ta
není v žádném případě projevem nějaké patologie, ale přirozeným a za určitých podmínek nutným
procesem.
Situaci ještě výrazně zhoršilo zavedení peněžního hospodářství a „novinka“ v podobě chovu
dobytka, která, jak soudí Marwick, „reprezentuje individualistický trend moderního života, který
nabourává kooperativní hodnoty původního systému, což se ukazuje jako významné v souvislosti
s vírou v čarodějnictví.“81 S dobytkem a možností hromadit vlastnictví ve formě peněz původní
právní systém nepočítá, tudíž neupravuje, zda a jak takový majetek sdílet. Cizí civilizační vliv tak
dal vzniknout vypjaté soutěži s nejasnými pravidly. To pěkně odráží chování mužů vracejících se z
pracovního pobytu mimo matrilinii. Ti se do vesnice pokradmu plíží až po setmění, aby nebylo
vidět, co všechno zakoupili za vydělané peníze. Jinak by jim hrozilo, že závistiví příbuzní na ně
mystickými prostředky zaútočí, pokud se s nimi nerozdělí.82 Nelze s určitostí tvrdit, že se obvinění
v reakci na dané změny vyskytuje v hojnější míře než dříve. Jisté ale je, že v ramci matrilinie
zůstává hojné a čarodějnický idiom se přenesl i do sfér mimo ni (viz níže).
Takřka identické rysy vykazuje obvinění u mnoha afrických populací, které se potýkají se
stejnými sociálními dilematy a problémy odvíjejícími se od uspořádání charakteristického pro
kvadrant D. Z těch dostatečně popsaných jmenujme namátkou členy západougandského etnika
Amba, Yao z Malawi nebo na pomezí Ugandy a Súdánu žijící Lugbary. O posledně zmíněných
máme díky Johnu Middletonovi popis, který nás seznamuje se sociálními procesy v celé jejich
dynamice.83 Tak je pro nás pozorovatelné, že silná autorita a specifická mystická moc staršího
nastoluje v rámci linie za běžných okolností spíše charakteristiky C, čemuž také odpovídá
dominantní důraz na duchy předků, od nichž také starší svou autoritu čerpá. Ovšem s růstem
patrilinie a přibývajícími roky autorita hlavy linie upadá, což umožňuje diskutabilnost zavedených
pravidel a pochybnost o jeho rozhodnutích. A právě s růstem členů linie a úpadkem autority dochází
k posunu dolů po síti, což dává vzniknout obviněním. Víra v čarodějnictví pak s instalací nové
79
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Blíže k žertovným vztahům: A. R. Radcliffe-Brown, „On Joking Relationships“, Africa, 13.3 (1940): 195-210; „A
Further Note on Joking Relationships“, Africa, 19.2 (1949): 133-140.
Marwick, „The Social Context of Cewa Witch Beliefs“, Africa 22. 3 (1952): 215-233, s. 227
Ibid.
Marwick, Sorcery in Its Social Setting…, s. 97 a 248
J. Middleton, Lugbara Religion: Ritual and Authority among an East African People, London: Oxford University
Press, 1960; „Witchcraft and Sorcery in Lugbara“, in J. Middleton and E. H. Winter, Witchcraft and Sorcery in East
Africa, London: Routledge & Kegan Paul, 1963, 221–256
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hlavy rodu na nějaký čas „usíná“, aby přišla ke slovu opět ve chvíli, kdy pro ni budou vhodné
podmínky.
Výjimku z matrilineárních obvinění tvoří obvinění mezi zaměstnanci evropského zaměstnavatele
(kterému se budu věnovat v následující podkapitole) nebo manželkami v polygamním manželství.
Vztah mezi ženami jednoho muže produkuje obvinění (ať explicitní, tak implicitní) snad ve všech
afrických společnostech praktikujících mnohoženství. U těch, které odvozují příbuzenství skrze
ženy (na rozdíl od těch patrilineárních) nemůže být motivem anticipované dědictví. V pozadí je
patrně soutěž o přízeň a pozornost manžela. Očerní-li manželka jinou ženu svého muže, sama se
bude jevit manželovi v lepším světle. Lepší pozice jí může přinést mnohé výhody, zejména
materiálního rázu.

4.3.2

Industriální a urbánní prostor

Čewové byli během své nedávné historie vystaveni mnoha vnějším vlivům. V polovině
devatenáctého století byli podrobeni Ngoniji, aby se již o padesát let později museli vypořádat se
sílícím evropským vlivem. Ten odstartoval období plné změn, což se projevilo zejména zvýšenou
migrací za prací pro bílé přistěhovalce – ať farmáře nebo obchodníky, ale zejména provozovatele
dolů.

4.3.2.1

Sociální kontext

Čewové jsou roztroušeni na území čtyř států, v nichž se podmínky lišily. Z důvodu kontinuity s
předešlým popisem života tradiční komunity se omezím na tehdejší Severní Rhodésii. Zde bylo dění
od počátku dvacátého století nejvíce ovlivněno nálezem ložisek mědi v oblasti později označované
jako „měděný pás“ (Copperbelt), které z této africké země učinily největšího světového producenta
této suroviny. V dolech se začalo těžit ve dvacátých letech dvacátého století a v jejich
bezprostředním okolí vznikaly aglomerace s početnou negroidní populací a řídčeji zastoupenou
populací bílých.84 Ty byly velmi nestálé – dělníci různé etnické příslušnosti sem migrovali
z dalekých venkovských oblastí, ovšem zpočátku se jednalo pouze o mladé muže, kteří zůstávali
nanejvýše dva roky a pak se opět vraceli ke svým rodinám. V zájmu vlády nebylo vytvořit stálé
komunity černošského obyvatelstva, které by mohly ohrozit hegemonii Evropanů. Bílí
zaměstnavatelé a zaměstnanci pocházeli z velké části z území dnešní Jihoafrické republiky, odkud si
s sebou přinesli silně rasisticky zabarvený postoj.
Muži odcházeli za vidinou lepšího života také na bělošské farmy, kde pracovali jako námezdní
dělníci či jako domácí služebnictvo. Odchod byl často nedobrovolný, realizovaný pod tlakem
uvalených daní, a v některých oblastech dokonce byla dokonce ustavena pracovní povinnost.
Ani venkov nezůstal nedotčen. Pro matrilineární společnost sice nebyla nepřítomnost mladých
mužů z organizačního hlediska žádným větším problémem, ale mnohé komunity byly vystěhovány
ze své půdy, kterou zabrali bílí přistěhovalci. Expropriace nebyla v Severní Rhodésii realizována v
takovém měřítku jako v Rhodésii Jižní a Ňasku. Také rasová diskriminace zde byla sice
všudypřítomná, ale spíše implicitní. „Rasová přehrada (colour bar) nebyla stanovena zákonem,
nýbrž dohodou těžební korporace s bílými odbory, nápisy „jen pro bílé“ sice nebyly vyvěšovány,
avšak Afričané nebyli obslouženi v evropských restauracích a obchodech a byli bez milosti
vykázáni z evropských čtvrtí, kin a knihoven.85
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V padesátých letech pracovalo v této oblasti okolo 38- mi tisíc Evropanů a přibližně 120 tisíc Afričanů (B. Sundkler
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Významnou roli sehrál odklon od zemědělství s výnosy určenými téměř výhradně pro vlastní
obživu a zapojení se do pěstování tržních plodin. Lidé se tak stali součástí ekonomického systému,
v němž však byli jen pasivním článkem a jehož fungování nemohli nijak ovlivnit. Tvrdě na ně pak
dolehl pokles výkupních cen exportních komodit v důsledku dění na vzdáleném kontinentu.
Neutěšenost situace rostla v Africe obecně v souvislosti s I. světovou válkou, zničujícími dopady
španělské chřipky (1918-1919), epidemií spavé nemoci (1920), k čemuž se ještě přidalo ničivé
sucho a ekonomická krize. „Ve třicátých letech došlo také k prudkému poklesu mezd na celém
kontinentě: placené pracovní síly strádaly jak v důlním průmyslu, tak na plantážích vlastněných
bělochy i v městských aglomeracích, kam lidé stále častěji utíkali ve snaze najít práci.“ 86 K tomu se
přidal i nárůst inflace a neustálé zvyšování cen importovaného zboží, jakožto i daní, které museli
Afričané odvádět, ale jejichž užití pro jejich dobro nebylo nikde patrné.
Postupně byly stále častěji uzavírány dlouhodobější smlouvy a dělníci se začali usazovat ve
městech, kam za nimi v některých případech přesídlily i jejich rodiny. Městské prostředí částečně
setřelo etnické rozdíly a začala být uzavírána smíšená manželství. Ekonomická marginalizace a
totální vyloučení z rozhodování o dění ve vlastní zemi vyostřilo opozici vůči bílým.

4.3.2.2

Kosmologie

Společenské a ekonomické změny šly ruku v ruce s proměnami myšlenkovými, což se projevilo
zejména velkým nárůstem apokalyptického očekávání, v němž se ostatně Afrika pod vlivem
okupace svého území zmítala již od konce devatenáctého století.
Segregační vzorec, byť nebyl explicitně vyjádřen, byl hluboce zakořeněn i ve většině
křesťanských církví. Od počátku dvacátého století tak začaly vznikat nezávislé africké církve, které
se striktně vymezovaly vůči misijnímu křesťanství zatíženému etnocentrismem a přítomnosti bílých
na jejich území obecně. Jejich společným rysem bylo intenzivní mileniální očekávání a
charismatická osoba zakladatele se silně prorockými rysy, která proklamovala schopnost léčit a
definitivně vymýtit čarodějnictví (kouzelnictví). Typickým příkladem je církev Lumpa Alice
Lenshiny v Zambii (zal. 1953), Kimbangismus v Kongu (1921), Nazaretská baptistická církev v
Jižní Africe (1910) nebo Harristická církev na západě kontinentu (1913). Tyto církve „pojaly Bibli
jako učebnici revoluce, kde se hovoří o rovnosti a spravedlnosti; myšlenku o druhém příchodu
Krista, která byla pro Afričany mimořádně důležitá, vykládali jako blížící se konec koloniální
nadvlády...“87
Mileniální očekávání mělo tedy i svůj politický rozměr v nacionalistických hnutích volajících po
odstranění koloniální oprese. Postupně se do zemí svého původu (40. - 50. léta) vraceli v zahraničí
vzdělaní a panafrikanismem88 ovlivnění intelektuálové, kteří volali po znovunalezení africké hrdosti
a samostatnosti. Ti z nich, kteří se prosadili v politické sféře, se dříve nebo později stylizovali do
role mesiáše.
Nejistá doba přála rozmachu protičarodějnických hnutí na venkově. Typickým příkladem je
v této části Afriky hnutí Mcape (30. léta), Bwanali-Mpulumutsi (1947 – 1948), Kamcape v Tanzánii
(1962-1964) nebo hnutí vedené Richardem Bwanalim (jedná se o pouhou shodu jmen) a bezpočet
dalších.89 Iniciátoři těchto hnutí putovali krajem a slibovali totální vymýcení čarodějnic a
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R. J. Reid, Dějiny moderní Afriky: od roku 1800 po současnost, přel. I. Mertlová, Praha: Grada, 2011, s. 206
Ibid., s. 203
Jmenujme namátkou panafrikanistické vize Williama du Boise, Johna Chilembeho, George Padmoreho nebo
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Viz Douglas, „Techniques of Sorcery Control in Central Africa“, in J. Middleton and E. H. Winter, Witchcraft and
Sorcery in East Africa, London: Routledge & Kegan Paul, 1963, 123–142, s. 136.
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kouzelníků pomocí medicíny, kterou užila celá vesnice. Nevinným poskytla ochranu před silami
zla, těm, kteří těmito silami disponují, měla přinést smrt, pokud by se rozhodli svou praxi
provozovat. Vyznání ze špatných emocí a hříchů bylo klíčové – pokud se člověk doznal, byl očištěn
a ušetřen trestu.90 Všichni obyvatelé vesnice se museli podrobit iniciaci do tohoto kultu, a pokud tak
učinili dříve vyhoštění mfiti, mohli se do komunity vrátit.

4.3.2.3

Shrnutí

Muž, který odchází do dolu či města za prací, ztrácí po dobu pobytu kontakt se svou tradičně
silnou (příbuzenskou) skupinou. Jeho síť se ale pod vlivem nových vztahů k jeho zaměstnavatelům
radikálně zvýší, tj. přesune se do levého horního kvadrantu. Žije v provizorní zóně redukován
systémem na pouhý zdroj. Svou prací se podílí na něčem, co nemůže ovlivnit a co je naopak řízeno
neviditelnou rukou trhu kdesi v Evropě.
Nauka církví hlásajících nové milénium přesně zapadá do jeho zkušenosti. Z tohoto důvodu také
zaznamenaly nezávislé africké církve a tehdejší organizace Strážná věž, inspirovaná TazeRussellovým hnutím dnes známým pod názvem Svědkové Jehovovi 91, obrovský misijní úspěch v
dělnickém prostředí.
S postupem času se stává město stálým domovem a vazby na tradiční komunitu ještě více
oslabují.
Vykořeněnost vede v městském prostředí k detribalismu, který dává vzniknout novým, šířeji
koncipovaným, proti sobě stojícím skupinám: Evropané, kteří mají moc ve svých rukách, a
Afričané, momentálně utlačovaní, ale věřící, že se situace obrátí.92
U městského obyvatelstva se tedy začíná postupně rozpíjet skupinová identita etnická a pomalu
ji nahrazuje identita národností nebo „rasová“. Vztahy uvnitř skupiny jsou nestrukturované a
vzhledem k neuspokojivé ekonomické situaci napjaté a kompetitivní. Tak dochází k „obviněním“
mezi spolupracovníky v dole, obchodními konkurenty či zaměstnanci evropského zaměstnavatele.
Jelikož ale elitou nastolený explanační systém s čarodějnictvím nepočítá, ztrácí čarodějnictví svůj
kolektivní rozměr a je redukováno na svou bazální funkci – vysvětlení neštěstí pro jedince.
Dá se předpokládat, že s oslabením vlivu Evropanů znovu získal navrch „kmenový“
partikularismus, který je základem konfliktů, s nimiž se Afrika potýká dodnes.
Na vesnici dochází ke střetu tradičních hodnot (ideálu sdílení veškerého majetku s matrilinií a
minimální diferenciace mezi jejími členy) na straně jedné a rodícím se individualistickým myšlením
městského muže na straně druhé. Tento střet se zhmotňuje ve strachu z ufiti.
Výsledkem syntézy idiomu typického pro kvadrant B (chiliasmus) a toho, který je
charakteristický pro kvadrant D (čarodějnictví), je vznik protičarodějnických hnutí, která se v této
době rodí a šíří celou Afrikou a zaplňují tak mezeru, která zůstala po jedových ordáliích.93
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K podstatě hnutí odkazují i některé jejich názvy – např. Mcape a Kamcape je oboje patrně od slovesa –capa – prát
(špinavé) prádlo – tj. očistit se „vytažením“ toho negativního v mezilidských vztazích na veřejnost.
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černými.
Douglas, „Techniques of Sorcery Control in Central Africa“, in J. Middleton and E. H. Winter, Witchcraft and
Sorcery in East Africa, London: Routledge & Kegan Paul, 1963, 123–142
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Tyto rituály poskytovaly nástroj nejen pro znovuupevnění hranic, ale také prostor pro
reartikulaci společenských hodnot nebo jejich redefinici. Minulost mohla být zapomenuta a
komunitě se nabízel nový začátek v očištěné formě.

4.4 Ašantové (Ashante/Ashanti/Asante)
4.4.1

Kosmologie

Ašantové věří v existenci mnoha duchovních bytostí, kterým přisuzují různou míru moci.
Nejmocnější je nejvyšší bůh-stvořitel Ňame (Nyame) a Asase Jáa (Asase Yaa), bohyně země.
S oběma je komunikace přímá, ale zároveň mezi nimi a lidmi fungují jako spojovací článek
duchové předků a nižší duchovní entity.
Předci (asaman nebo asamanfo) mají ze své země (asamando) dobrý přehled o veškerém
pozemském dění. Své potomky za jejich činy odměňují nebo trestají, někdy dokonce smrtí. Při
rituálních příležitostech se dočasně zdržují na speciálních dřevěných stoličkách, na něž jsou
přinášeny obětiny. Z předků jsou nejdůležitější předkové královští, kteří dohlíží nejen na své
potomky, ale na celý lid.94 Udržování komunikace mezi živými a mrtvými je povinností hlavy
matrilinie (resp. panovníka).
Nižší božstva se dělí na abosom (sg. obosom) a asuman (sg. suman). V podstatě se jedná o stejný
druh síly, která se volně pohybuje prostorem a dočasně obývá některé předměty či přírodní útvary. 95
Lidé se na ně obracejí se svými problémy – žádají je o léčbu, radu, svědectví, identifikaci
čarodějnic apod.
Ašantský rok je rozdělen do devíti rituálních období (po 42 dnech). V první den každého cyklu
(adae) se konají propracované veřejné rituály, jejichž jádrem je očištění a pomazání stoliček předků
a oslava určitých božstev. Významný je zejména osm dní trvající rituál přechodu do nového roku
(Apo nebo Odwira), během něhož se lidé očišťují z hříchů roku minulého a sklízí první úrodu jamů.
Pro Ašanty jsou typická procesí ke svatyním a vynášení posvátných předmětů. Doprovod
každého boha napodobuje družinu náčelníka a ztělesňuje ašantské pojetí strukturální hierarchie.
Rituál nejprve odděluje princip jednoty skupiny od principů hierarchie a pak dramaticky ukazuje, že
jednota je hierarchická a členěná.96
Často dochází k posedlosti – jak duchy předků, tak nižšími božstvy. Posedlost také zpravidla
stojí u vzniku posledně zmíněných. Člověk, u něhož se projeví, entitu, která do něj vstoupila,
pojmenovává a poté jí může vybudovat svatyni a začít jí sloužit jako kněz/kněžka (okomfo, pl.
akomfo). Mnohopočetný panteon se tak může často měnit, jak nová božstva vznikají, popřípadě
zanikají smrtí svého média.
Na detailnější popis jednotlivých komponentů ašantského náboženského systému bohužel již
nezbývá prostor. Ten je nutné věnovat tématu této práce – čarodějnictví (bayi), které je u Ašantů
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Ti dlí na zlatém stolci (sika dwa), který je nejvyšším symbolem náboženského a politického sjednocení všech
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přisuzováno zejména ženám, jež jím mohou ohrozit jen členy vlastní matrilinie,97 ovšem nečiní tak
vědomě. Kromě klasických obvinění, tak jak je známe z jiných oblastí a která ponecháme stranou,
se u Ašantů vyskytuje dobrovolné vyznání.
To zní výhradně z úst vdaných žen – matek. Důvodem pro toto jednání by se na první pohled
mohl jevit strach z trestu. Ve chvíli nemoci totiž člověk praktikující tradiční náboženství navštíví
médium, které, pokud jako příčinu určí působení čarodějnice (bayifo, pl. abayifo), otočí maligní
energii proti ní. Bayifo se musí dostavit do svatyně s fetišem a médiu se vyznat a podrobit se léčbě.
Pokud tak neučiní, zemře. Sice se vyskytují i případy vyznání se z útoku na příbuzné (sourozence,
matku či jejího bratra), ovšem drtivá většina případů se týká ohrožení prosperity vlastních potomků.
Není znám případ vyznání z útoku na manžela.98 Obecně se uvádí, že ženě po doznání nehrozí
žádné sankce, jelikož svou schopnost nepoužívá vědomě.99 Její okolí – zejména manžel, jehož
povinností je starat se o ni v době nemoci – jí naopak musí uhradit „ozdravný pobyt“ v chrámu.
Tam se jí dostává odpočinku a nadstandardně dobré stravy, jakož i častých návštěv příbuzných a
manžela projevujících starost o její zdraví. Další výhodou, která z vyznání plyne, je uznání, kterého
se jí dostane po návratu. Během její nepřítomnosti mají všichni v jejím okolí šanci si uvědomit její
nepostradatelnost jako člena matrilinie, ale zejména významnost a náročnost její úlohy jako matky a
manželky.
Tímto jsou zdroje informací týkajících se tohoto fenoménu vyčerpány. Bohužel nevíme, co
vyznání předchází (zda nějaké dítě onemocnělo a okomfo určil čarodějnictví jako příčinu), jak
konkrétně vyznání probíhá, zda kolektivně v rámci nějakého rituálu (např. pod tlakem
protičarodějnického kultu) či spontánně v soukromí atp.

4.4.2

Sociální struktura

Ašantové jsou jediným zástupcem afrických národů v této práci, kterému se v předkoloniálním
období podařilo vybudovat vskutku vyspělou říši. Ta byla svou povahou tributární konfederací
rozkládající se na území dnešní Ghany (a Pobřeží slonoviny), kterému Ašantové po konsolidaci
ostatních skupin prvním ašantehenem (nejvyšším vládcem Ašantů) Osei Tutuem dominují – jak
politicky, tak kulturně – dodnes. Obecně se jedná o rozvinutou civilizaci, zabývající se
zemědělstvím, řemesly a obchodem.
Ašantové se dělí do sedmi matrilineárních klanů (abusua), jejichž členové jsou roztroušeni po
celém teritoriu. To zřejmě reflektuje skutečnost, že jejich etnická identita je do jisté míry
konstruktem, který byl v určitých chvílích jejich historie výhodný (jak pro ně samé, tak v pozdější
době pro koloniální administrativu).100 Klany se dále dělí do matrilineárních rodů, velmi
kompaktních inkluzivních rezidenčních skupin. Právě příslušnost k matrilinii je základem
rezidenčního práva na určitém území, určuje formální status jedince a spojuje ho s jeho předky, od
čehož se odvíjejí jeho nároky na půdu a dědictví. Společenským ideálem je jednota a solidarita
matrilinie a všichni její členové mají stejná práva. Z důvodu omezeného rozsahu této práce není
možné se podrobněji rozepisovat o prostředí uvnitř matrilinie. Nezbývá než konstatovat, že
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Čarodějnictvím v sobě mohou mít i muži, ale ti jej používají ke konstruktivním účelům, jako je věštění a léčení,
zatímco čarodějnictví u žen má vždy destruktivní účinky. Také představa, že čarodějnictví je použitelné jen na členy
vlastního rodu, není nejspíše platná v každé situaci. Jak jinak bychom vysvětlili chování, kdy si jednotlivé vesnice
pořizují fetiše, které je mají chránit proti čarodějnictví přicházejícímu zvnějšku, jak ho popisuje B. Ward, „Some
Observations on Religious Cults in Ashanti“, Africa 26.1 (1956), 47–61?
Pro úplnost poznamenávám, že není znám z antropologické literatury, ale například v roce 2012 se v televizní show
přiznala manželka ghanského fotbalisty Richarda Kingsona, že proti němu používá čarodějnictví. (dostupné např. na
http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/4531284/Wifes-curse-on-top-goalie-Richard-Kingson.html,)
Ovšem čarodějnictví je po právní stránce legitimním důvodem k rozvodu.
Obecně k problematice vytváření identit v Africe: Reid, Dějiny moderní Afriky..., s. 199-201.
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vykazuje rysy typické pro kvadrant D.101
Vedle všeprostupujícího důrazu na uterinní vazbu se u Ašantů vyskytuje i komplementární
(sekundární) filiace k linii otce.102 Zatímco příslušníci matrilinie k sobě mají mnoho jasně
definovaných závazků a povinností,103 afinní vazba a vztahy plynoucí z paternity jsou upravovány
vágně formulovanými pravidly, jejichž nedodržování může být ze společenského hlediska
odsouzeníhodné, ale v podstatě chybí nástroje na jejich vymáhání. Intenzita a povaha vztahu tedy
souvisí spíše s emocemi než nějakými nařízeními, jak se má otec k dětem chovat a naopak.
Dvojitá vazba vede ke konfliktu „nazývanému v antropologii matrilineární rébus nebo dilema. Z
této logiky vztahů jí strukturovaných vyplývá určitý konflikt nebo rozpor ve dvou hlavních
rovinách. Prvním je konflikt loajality mezi manželkou a manželem na jedné straně a sestrou a
bratrem na straně druhé. Muži totiž jsou jednak vázáni manželskými a rodičovskými povinnostmi
ke svým manželkám, potomkům a jejich matriliniím, jejichž oni sami nejsou členy. Na druhou
stranu hrají celoživotně významnou úlohu ve svých vlastních matriliniích a rodinách svých
sester...“104
Muž má tedy nezáviděníhodnou pozici, jelikož se ocitá ve střetu zájmu dvou žen (manželky a
sestry), které neustále soupeří o jeho pozornost a materiální podporu.
Jak tedy vypadá ašantské manželství? Ašantové striktně dodržují pravidla matrilineární
exogamie se souběžnou preferencí lokální endogamie. Jen v mizivém procentu případů však lze
hovořit o manželském soužití. Většina mužů i žen žije i po uzavření sňatku ve své natalokální
matrilinii,105 vyloučena ale není rezidence neolokální, uxirilokální či virilokální. U dvou posledně
uvedených modelů však zřídkakdy žije s manžely pod jednou střechou „manželství narušující“
sourozenec. Bohužel nevíme, jak a s kým žijí ženy, které se vyznávají z čarodějnictví. Ale budemeli vycházet z toho, že je více než pravděpodobné, že žena se vyznává z ataku na malé děti a ne na
své odrostlé potomky, a uvážíme-li, že porod musí proběhnout doma, tj. u pokrevních příbuzných, a
tam také žena několik prvních let věku svých dětí zůstává, dá se předpokládat, že se momentálně
nachází ve své matrilinii, zatímco manžel žije se svou sestrou.
Ženy požívají velké volnosti a jsou to zejména ony, kdo se věnují obchodu, což je činí
ekonomicky samostatnými. Ašantská kultura klade extrémní důraz na mateřskou roli. 106 Mravním
ideálem je přesvědčení, že není nic, co by matka pro své děti neudělala, a žádné utrpení není tak
velké, aby ho pro ně nepodstoupila. Žena tedy od úmoru do úmoru pracuje, aby své děti
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K podrobnějšímu studiu: M. Fortes, „Kinship and Marriage among the Ashanti“, in A. R. Radcliffe-Brown and D. C.
Forde (eds.), African Systems of Kinship and Marriage, London: Oxford University Press, s. 252-284.
Vazba na oba rodiče (a na Boha) je reflektována v koncepci lidské bytosti, která je tvořena ze tří elementů. Prvním je
kra (duše nebo vitalita), vklad Stvořitele ze sebe sama, který se k němu po smrti člověka navrací. Druhým je mogya
(krev) dědičná po matce. Posledním je sunsum (duch nebo osobnost), který představuje jakési spirituální pouto mezi
dítětem a jeho otcem. Právě sunsum poskytuje dítěti ochranu před útokem duchů nebo jinými nebezpečnými
situacemi. Lidé, kteří mají stejný sunsum, spadají do jedné ntoro skupiny, která má velký náboženský význam. Věří
se, že pro každou ntoro skupinu jsou typické určité sklony, vlohy či charakterové vlastnosti jejich členů, kteří sdílí
stejná příjmení a formu etikety. Od příslušnosti k ntoro skupině se odvíjí tabu kontaktu s některými zvířaty a
rostlinami a každá skupina má pevně daný posvátný den určený k očištění duší (K. A. Busia, „The Ashanti of the
Gold Coast“, in C. D. Forde (ed.), African Worlds: Studies in the Cosmological Ideas and Social Values of African
Peoples, London: Oxford University Press, 1954, 190-210, s. 196-200).
Musejí se navzájem finančně podporovat, zejména dostane-li se některý z členů do dluhů, společně se skládají na
pohřby, které bývají velmi nákladné a Ašantové je přímo milují, což je reflektováno i v mýtu o hledání nesmrtelnosti
(Viz B. C. Ray, African Religions: Symbol, Ritual and Community, 2nd ed., New Jersey: Prentice Hall, 1999, 97-98).
J. Skupnik, Antropologie příbuzenství: Příbuzenství, manželství a rodina v kulturně antropologické perspektivě,
Praha: Slon, 2010, s. 121
Pravděpodobně díky tomu Ašantové neznají žádné tradiční zvyky limitující tenzi mezi afinními příbuznými jako
vyhýbání se tchýni nebo předepsané rituální žertování.
To, že matka představuje neotřesitelnou celoživotní podporu a ochranu, reflektují mnohá přísloví. Bohatá lidová
slovesnost ostatně tematizuje většinu mezilidských vztahů. Velmi bohatě je také zastoupeno téma „tchýně a jejich
zhoubný vliv na manželské soužití“. Viz R. S. Rattray, Ashanti Proverbs: the primitive ethics of a savage people;
translated from the original with gramatical and anthropological notes, Oxford: Clarendon Press, 1916.
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zabezpečila. V jejich zájmu neustále apeluje na svého bratra, aby plnil závazky plynoucí z jeho
opatrovnické role, a žárlivě střeží, zda se tento nevydává z majetku ve prospěch své konjugální
rodiny. Zároveň se snaží přimět svého manžela, aby se i on na uspokojování potřeb dětí podílel.
Pokud tak nečiní, nehrozí mu za to nic, leč rozvod. To je patrně důvodem toho, že: „jen minorita
mužů se o své ženy a potomky stará uspokojivým způsobem.“107 Ašantské zvykové právo klade
velký důraz na rovná práva manželů, pro ženu tedy není rozvod věc nikterak nesnadná,
nepředstavuje pro její život žádnou zásadní změnu a rozvedené ženy nenesou žádné stigma.

4.4.3

Shrnutí

Ašantský příklad je pěknou ukázkou toho, jak obtížné by bylo zakreslovat na diagram společnost
jako celek. Z předchozího je, myslím, dobře vidět, jak heterogenní společnost produkuje pluralitní
kosmologii – hierarchizovaný panteon a dominantní ideu dohledu předků reflektující obecný
hierarchický princip a sílu matrilinie; posedlost, která může mít jednou pozitivní a jindy negativní
konotace; obvinění z čarodějnictví, které bude pravděpodobně vycházet z nějakého konfliktního
vztahu, vidění čarodějnictví jako něčeho, co přichází zvnějšku (navzdory limitaci na prostor
matrilinie) a před čím se musí skupina semknout okolo fetiše.
A k tomu všemu dobrovolné vyznání se z čarodějnictví namířeného vůči dětem – bezmocným
bytostem, které žena miluje a s nimiž sdílí své zájmy. Tedy zcela opačná situace, než jakou jsme si
představili u předchozích etnik, kde bývá typickým znakem nepřátelství mezi obětí a obviněným.
Jaká zkušenost ašantských žen je zdrojem tohoto posledně zmíněného konceptu? Jako
smysluplná se jeví paralela s teorií posedlosti I. M. Lewise. Již sám autor vnímá nexus mezi těmito
dvěma fenomény108 a v návaznosti na něj tak činí i Wyllie.
Posedlost vdaných žen je typická pro koránskou tradicí ovlivněnou oblast afrického rohu a
súdánského pásu. Identická forma posedlosti se hojně vyskytuje i u Bantuů východní a jižní Afriky.
Společným jmenovatelem těchto společností je patrilinearita, patrilokalita a nebývale silný
patriarchát. Je to polarizovaný svět, kde je segregace pohlaví uplatňována od raného dětského věku.
Ženy jsou sňatkem pevně včleněny do rodu manžela, na němž jsou ekonomicky i sociálně závislé a
s nímž se nemohou snadno rozvést. Jsou vyloučeny z účasti na ústředním kultu a na jakémkoli
rozhodování. Jejich sexualita je předmětem neustálé kontroly, prostor jejich působnosti se v
podstatě omezuje na jejich dům obklopený vysokými zdmi, za nimiž začíná mužská sféra.
Posedlost se u vdaných žen projevuje nemocí (transem), která musí být léčena.109 Během transu
se žena stává prázdnou nádobou a její osobnost, pohlaví a status se mění s entitou, která do ní
vstoupila. Tato entita je často opačného pohlaví110 a požaduje po manželovi nejrůznější dary,
zejména luxusní zboží. Podle jeho (zpravidla cizí) provenience se odhaduje původ ducha.111 Lewis,
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Fortes, „Kinship and Marriage among the Ashanti“, s. 271
Zlehka se tohoto tématu dotkne v I. M. Lewis, „Spirit Possession and Deprivation Cult“, Man 1.3 (1966): 307–329;
plně souvislost rozvádí v „A Structural Approach to Witchcraft and Spirit-possession“, in M. Douglas (ed.),
Witchcraft Confessions and Accusations, London : Tavistock Publications, 1970, 293-310.
Lewis vyjmenovává několik kontextů, v nichž k posedlosti dochází. Zcela jiným úkazem, než je pro naše téma
relevantní, je posedlost, která se objevuje u dospělých a vážených mužů. Jelikož se projevuje u těch silných ve
společnosti, předpokládá se, že i duch je silnější a mocnější, a tudíž propůjčuje moc posvátnou (Lewis, „Spirit
Possession and Deprivation Cult“, s. 315).
Tato skutečnost se mi zdá poměrně významná, jelikož ze symbolického hlediska má stejný základ jako kontraktuální
vztah s čarodějnickým pomocníkem, který do ženy vniká (narušuje tělesné hranice ženy) při pohlavním styku. J.
Boddy se dokonce domnívá, že posedlost je typická pro ženy právě kvůli tomu, že jejich tělo je vniknutí z
fyziologického hlediska více přizpůsobeno (J. Boddy, „Spirit and Selves in Northern Sudan: The Cultural
Therapeutics of Possession and Trance“, in M. Lambek (ed.), A Reader in Anthropology of Religion, Oxford:
Blackwell, 2002, 398-418, s. 401). Ať tak či onak, cizorodá nelidská síla do společnosti vniká skrze ženy.
Tak například súdánské ženy posedají výhradně duchové nesúdánského původu. Jsou něco zcela jiného – fyzicky,
sociálně a kulturně odlišní od prostředí, do něhož zvnějšku vstupují (Boddy, „Spirit and Selves …“, s. 406).
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jenž tematizuje v první řadě somálské prostředí, uvádí, že posedlost se nejčastěji objevuje ve chvíli,
kdy manžel vyjádří svůj záměr vzít si další ženu.112
U zemědělských populací, kde obživa stojí na ženské práci, si mohou ženy přát, aby si jejich
manžel přivedl další manželku, jelikož tím dostanou k dispozici další dva páry rukou, které jim s
prací pomohou. U pastorálních a obchodnických populací představuje ovšem mladší manželka
pouze další článek, s nímž se bude muset starší žena dělit. Islám nařizuje rovný přístup ke všem
ženám. Stávající manželka tak může posedlostí a od ní se odvíjející ekonomickou zátěží, která padá
na bedra manžela, tohoto upozorňovat i na negativní aspekt jeho záměru a ještě pro sebe něco
získat.113
Důležitější se ale ze strukturálního hlediska jeví fakt, že ženy se na základě této své posedlosti
stávají členkami kultu.114 Participace na něm, kterou jim musí manželé financovat, jim umožňuje
dočasně vyklouznout z jejich muži pevně nadiktovaných pozic. Kompenzuje jim vše, čeho se jim v
běžném životě nedostává - osobní autonomii, možnost seberealizace ve společenství oproštěném od
struktury (comunitas) za doprovodu hudby a tance atd. Jinými slovy, dočasný odpočinek od
mimořádně silných tlaků skupiny a sítě.
U Vendů duchové promlouvající ústy ženy požadují, aby jim byly propůjčeny předměty, které
jsou spjaté s maskulinitou (oštěp, štít, mužské oblečení), nebo dokonce s náčelnictvím a které ženě
propůjčují vyšší status, než jí je běžně přiznáván. Nelze si nevšimnout podobnosti s rituály osobní
vzpoury.115
To vše se děje pouze dočasně, během konání rituálů. Pobyt v liminální fázi ženám poskytuje
odpočinek od restrikcí a načerpání sil pro znovuzačlenění do struktury. Do ní se vrací bohatší o
dostupnou možnost znovuvyváznutí v případě relapsu, k němuž může kdykoli znovu dojít.
Definitivní oproštění od útlaku se nabízí zulským ženám. Jediným, ale velmi důležitým
výhradně ženským náboženským specialistou je u nich věštkyně. Vyvolení pro tuto funkci se začíná
posedlostí a také je to právě ona, kdo je přivolán v případě posedlosti k pacientce. Věštkyně si je
dobře vědoma traumat plynoucích z manželského života a často jedná v zájmu ženy, kterou může z
manželské pasti vyvázat tím, že ji vezme do učení, čímž pozmění její pozici na diagramu. 116
Posedlost má s čarodějnictvím mnoho společných aspektů: upozorňuje na narušené mezilidské
vztahy a latentní napětí v nich přítomné; jak čarodějnice, tak posedlá cítí nějakou negativní emoci,
která by měla být odstraněna dříve, než nabere na intenzitě, a u obou se jako dominantní symbol
objevuje cizorodý element, který překročil hranice atp.
Zatímco obviněním z čarodějnictví společnost často obviněného upozorňuje na divergenci od
normálu (liminalitu), posedlostí naopak posedlá upozorňuje společnost na marginalizaci své osoby.
Oboje nějak tematizuje diskrepanci mezi ideálem a každodenností – v případě posedlosti mezi
reálným přínosem žen jako kolektiva (tj. esenciálním z hlediska kontinuity společnosti) a mizivým
respektem, jehož se dostává každé jedné ženě zvlášť od jejího manžela.117
Lewisův a Wylliho závěr, že sebeobvinění je nejspíše strategií, jak prosadit zájmy sociálně
slabých příslušnic diskriminovaného pohlaví, které mají pouze omezené nástroje k získání respektu
a společenské výhody, se jeví jako logický pro pospolitosti, kde jsou ženy redukovány na slabá a
nesvéprávná stvoření.
Ovšem postavení žen v matrilineárních společnostech západní Afriky se nezdá být nijak
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Lewis, „Spirit Possession...“, s. 314
O zisk a pozornost jde pravděpodobně v první řadě dětem, které se u kamerunského etnika Bangwa vyznávají z
čarodějnictví, aby získaly lepší stravu. Tou je maso, k němuž děti nemají za běžných okolností přístup. (R. Brain,
„Child-witches“, in M. Douglas (ed.), Witchcraft Confessions and Accusations, London: Tavistock Publications,
1970, s. 161-182). Ale i v tomto případě lze zahlédnout strukturální konflikt přenesený na děti od jejich matek.
V Etiopii je známý pod jménem zar, v Somálsku sar a u Hausů z Čadu bori.
Viz. M. Gluckman, Order and Rebellion in Tribal Africa: collected essays with an autobiographical introduction,
London: Cohen, 1963, s. 110-136
Na znamení iniciace věštkyně také nosí štít a oštěp, tedy opět předměty, jejichž nošení je vyhrazeno mužům.
Boddy, „Spirit and Selves …“, s. 401
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nesvobodné. Samozřejmě je tato společnost daleka matriarchátu a „muži mají vyšší politickou moc
než ženy, ale ta se odvíjí od rodové filiace, která je získávána skrze ženy, což obnovuje
rovnováhu.“118 Ašantské ženy mohou participovat na veřejném politickém a náboženském životě
(významná je v tomto bodě role královny matky), v rámci matrilinie mají velkou rozhodovací
pravomoc a samostatnost. Rovnost pohlaví je proklamovaným ideálem a ženy-matky jsou v této
kultuře doslova glorifikovány. V podstatě jediné, co ašantské ženy výrazně omezuje na svobodě,
jsou jejich děti a extrémní kulturní akcentace mateřství, za jehož nedílnou složku je považována
vysoká míra sebeobětování. Proto se vyznání týká ataku na děti – zotročující element v jejich
životě.
Žena tedy nejenže hledá oddech od své často vysilující role, ale také tím, že se dočasně „vyřadí
z provozu“, vábí k sobě a svým dětem jejich otce od jeho synovců a neteří, případně volá
k zodpovědnosti jejich strýce tím, že vyhlásí ohrožení svých dětí, což se rovná ohrožení kontinuity
jeho rodu. To je opak toho, jak je používáno čarodějnictví ve své klasické formě, kde jde často o
vyvázání se z redundantních vztahů. 119 Nicméně i zde je v pozadí soutěž. V tomto případě s jinou
ženou, která ovšem není s egem v jedné skupině – buď manželkou jejího bratra, nebo sestrou jejího
manžela.
Posedlost a čarodějnictví se často vyskytují vedle sebe v jedné kultuře. Vychází-li čarodějnictví
ze zkušenosti kvadrantu D, posedlost je generována podmínkami typickými pro C. Žena nemůže
přímo zaútočit na člověka s výrazně vyšším statusem (muže) tím, že by ho obvinila z čarodějnictví.
Zaujímá tedy trochu jinou kosmologickou strategii a své negativní emoce ventiluje a své zájmy
prosazuje pomocí posedlosti. Posedlost stejně jako některé formy obvinění, ačkoli jsou zdánlivě
namířeny proti stávajícímu řádu, v podstatě tento řád potvrzují a znovuobnovují sociální
ekvalibrium.
Sebeobvinění je, dalo by se říci, jakousi „hybridní formou“ mezi čarodějnictvím a posedlostí.
Patrně tedy reflektuje situaci, která je nějakým způsobem také hybridní. A právě takové znaky má
ašantský příbuzenský princip, jehož „hlavní problém tkví v otázce, jak sladit právní morální nároky
a vazby plynoucí z manželství a otcovství s těmi, které jsou nastoleny matrilinearitou.“120
Tento konflikt patrně existoval odedávna, nicméně se mohl ještě vyostřit ve chvíli, kdy cizí vlivy
mohly zpochybnit jednoznačnou převahu matrilineárního důrazu121 – svátost manželská a
patricentrismus misijního křesťanství a patrilineární důraz britského práva.122
Ve chvíli, kdy budeme na situaci nahlížet z pohledu teorie skupiny a sítě, mohou se v ženě
prolínat pocity kvadrantu D odpovídajícího její relativně velké svobodě, ale stejně tak nesvobodná
pozice C ovlivněná odpovědností za děti, které si žena bere jako rukojmí pro vyjednávání lepších
podmínek. Stejně tak není vyloučeno, že na vzniku představy ubližování malým dětem se podílí
vtíravé myšlenky, které tu a tam napadají snad každou ženu během náročného období prvních let
mateřství. Žena cítí strach ze ztráty vlastní kontroly a raději se od dětí izoluje.123
Bohužel z informací, které jsou k dispozici, nevíme, na jakou situaci ženy svým vyznáním
118
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Fortes, „Kinship and Marriage among the Ashanti“, s. 269
Stejně jako se dá předpokládat, že u většiny případů posedlosti nejde primárně o definitivní zpřetrhání vazeb
s manželem.
Ibid., s. 283
U Effutuů se tento rozpor objevuje také, ovšem v opačném sledu, tj. původně byli patrilineární, ale kulturní vliv
akanského okolí u nich zasel semeno matrilinerity. Viz Ephirim-Donkor, The Making of an African King …“.
V 19. století britští emisaři entocentricky předpokládali patrilinearitu i u Ašantů. Bolestné bylo jejich zjištění, že
zbytečně investovali do královských synů a poskytli jim vzdělání ve své vlasti, aby si je získali na svou stranu,
zatímco do královské funkce nastoupil synovec zemřelého krále (B. Schwimmer, Kinship and Social Organization,
2003 [online] [cit. 15.6.2009]. Dostupné z: <http:// www.umanitoba.ca/faculties/arts/anthropology/kintitle.html>, in
J. Skupnik, Antropologie příbuzenství …, s. 21).
Příčinou nemusí být žádná duševní porucha. V této věci se většina žen s malými dětmi v mém okolí přiznala, že jim
představa fyzické likvidace vlastních dětí minimálně jednou vytanula na mysl a vyvolala v nich strach ze sebe
samých.
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reagují. Výše nastíněnou korelaci je nutné brát jako pokusnou. Je dost dobře možné, že žena se
prostě přiznává pod tlakem – byla přivedena k médiu, které ji označilo, a jí nezbývá než obvinění
potvrdit. Vědecké uchopení reality je v tomto případě nesnadné.

5

ZÁVĚR

Mary Douglas nabízí na prvních stranách „Cultural Bias“ svůdnou představu, že známe-li
sociální prostředí, můžeme s velkou mírou přesnosti odhadnout, jaké kosmologické představy mu
budou dominovat a naopak. To je pro religionistu pochopitelně velmi lákavé. Badatel, jemuž by se
nechtělo podstupovat martyrium terénního výzkumu, by mohl postupovat ve frazerovském stylu a v
pohodlí své pracovny by pro něj bylo reálné ze znalosti jednoho doplnit do rovnice druhou
neznámou. Douglas bohužel v pokročilejší části této práce uvádí věci na pravou míru: „Každá
pozice na schématu je prezentována jako integrální jednotka zahrnující kosmologii a sociální
zkušenost jako konzistentní strukturu. To by mohlo pravděpodobně implikovat, že člověk může
stejně tak jednoduše rozluštit vztahy z jakékoli části; například začít od kosmologie a dojít
eventuálně k sociálnímu prostředí, o němž předpokládá, že tuto kosmologii generuje. Ale ne, pohyb
tímto směrem nemůže nikdy osvětlit struktury chování... [Problém] vyvstává proto, že několik
vysvětlujících motivů se táhne napříč diagramem a objevuje se v přibližně podobném převleku v
různých strukturách.“124
Otázkou je, jaká je relevantní úroveň analýzy. Během psaní této práce se jasně ukázalo, že
holistický pohled na určitou společnost (který Douglas sama aplikovala v Natural Symbols, s. 94 109) nám v rámci zájmu o čarodějnictví nestačí - je nutné ponořit se hlouběji.
Většina afrických společností se vyznačuje vysokým stupněm korporovanosti - nachází se tedy
na pravé straně diagramu. Skupina i síť je ale relační pojem. Vycházíme-li z toho, že pro africké
myšlení je příznačná situační podmíněnost, nemělo by nás překvapit, že i síla skupiny či hodnota
statusu určitého člověka je podmíněna vztahem. Vždyť ten samý člověk hraje mnoho rolí
závisejících na kontextuálních opozicích, které určují jeho chování v konkrétní situaci. Muž může
být zároveň otcem, synem, autoritativním šéfem i manželem „pod pantoflem“. I silně hierarchická
společnost v sobě obsahuje podskupiny, které jsou vnitřně jen málo strukturované. Třebaže tedy
mají například její členové jasně předepsanou roli k příslušníkům nadřazené vrstvy a jejich práva a
povinnosti jsou v tomto vztahu rigidně dané, v rámci užší inkluzivní podskupiny může panovat
chaotická nestrukturovanost.125 Jedná se tedy o dvě naprosto odlišné zkušenosti, které mohou být
navíc velmi subjektivní. Byť se například na první pohled nic nemění, nedá se předpokládat, že by
vnímání sociální scény jedincem bylo konstantní. Vždyť dnešní subjektivní pocit tlaku nemusí
odpovídat tomu, který ten samý člověk zakoušel před týdnem, kdy si ho z nějakého důvodu plně
připustil na vědomé rovině. Obvinění z čarodějnictví nebývá nějaký permanentní úkaz, ale dochází
k němu vždy v určitém momentě, kterému může předcházet dlouhé období klidu. Na druhou stranu,
jakmile je idiom v kultuře jednou přítomen, začíná žít svým vlastním životem a jedinci s ním
mohou v rámci prosazování svých zájmů libovolně nakládat.
Navzdory očekávání je největším problémem určit, co je vlastně skupinou daného jedince. To, co
platí o skupině, výstižně vyjádřil Richard Reid ve svém komentáři k tématu identity: „Identita je jen
zřídka fenomén vnímaný v jednotném čísle, měli bychom hovořit spíše o identitách, konkrétně o
124
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Douglas, „Cultural Bias“, s. 231
Stejně tak, když Douglas hovoří o sociální struktuře, tak neodkazuje k totální struktuře, která by zahrnovala celou
společnost v její kontinuitě a úplnosti. Mluví „o určitých situacích, v nichž si jsou individuální herci vědomi větší či
menší míry komplexnosti. V takových situacích se chovají jako by se pohybovali v pozici, která je uspořádána v
relaci k ostatním, a jako by volili mezi možnými vzorci vztahů. Jejich aktuální forma klade určité požadavky na
jejich chování, určuje jejich touhy, tj. některé potlačuje a jiné podporuje“ (Douglas, Purity and Danger..., s. 125).
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sledu překrývajících se propojených obrazů sebe sama a úrovni identifikace s místem, skupinou lidí
nebo určitou historickou zkušeností. Afričané (nejen) předkoloniální doby měli po dlouhou dobu
několik souběžných identit: byli součástí rodové linie, klanu, vesnice, náčelnictví a jazykové
skupiny. Jedna z těchto identit mohla nabýt v určitou dobu nebo v určité situaci na významu proti
ostatním...126 V jednu chvíli tedy může být skupinou vesnice a v jiné zase skupina určená
příbuzenstvím. Neznamená to, že by hranice skupiny byly slabé (že by mohl jedinec přebíhat z
jedné do druhé), ale že mají spíše podobu soustředných kruhů – některé vypadají jako fraktály, v
jiných se může klima diametrálně lišit.
Třebaže mohou působit africké společnosti značně homogenním dojmem, sociální zkušenost
jedinců v nich žijících taková být nemusí. Proto je jasné, že ani kosmologie se neomezuje na jediný
čistý typ, ale vyznačuje se naopak značnou mnohovrstevnatostí - každá vrstva je produktem
vnímání určitého vztahu. Sociální zkušenosti jedinců v určitých situacích se promítají na společné
plátno a dohromady dávají vzniknout pestrému kosmologickému obrazu zahrnujícímu jak bohy a
předky, tak kouzelnictví a čarodějnictví.
Badatelé fascinovaní dělením na čarodějnictví a kouzelnictví si již dlouho kladou otázku, proč se
někde vyskytuje to či ono, nebo naopak - proč se vyskytuje v jednom systému oboje zároveň. Z
perspektivy Douglasiny analýzy by byla odpověď na tuto otázku velmi prostá – každé z nich
vychází z odlišné sociální zkušenosti - např. kouzelnictví z pozice autority.127 Bohužel tato korelace
často nesedí – tam, kde bychom očekávali čarodějnictví, nalezneme kouzelnictví a naopak. Tak
přichází ke slovu Victor Turner, jenž ve svých dílech klade silný důraz na polyvalenci symbolů a v
duchu toho varuje před jednostrannými vysvětleními čarodějnictví a kouzelnictví: „Mnoho
afrických společností rozeznává stejnou škálu komponentů ... [jimiž je čarodějnictví a kouzelnictví
tvořeno]. Ale stejně jako je mezi společnostmi a zároveň i mezi jednotlivými situacemi v rámci
jedné společnosti rozdíl, tak se liší i tyto komponenty, které se v určitém případě zapojují, shlukují
nebo naopak oddělují ve výsledné představě. Klíč k jejich vzájemné kombinaci může být nalezen
v případě zapojení přístupu, jenž by byl schopen zohlednit celkovou dynamiku a komplexnost
těchto jevů. Každý případ nařčení je nutné zkoumat v rámci celkového kontextu sociálních událostí
zahrnujících operace biotické a ekologické včetně vnitroskupinových procesů.“128
K úplné identifikaci všech komponentů situace, v níž k obvinění dochází, je nutný dlouhodobý
výzkum. Ideální by byla přítomnost badatele před obviněním a během něho, aby byl schopen vztahy
mezi konkrétními lidmi zhodnotit. Bohužel jen málokdy je možné z literatury vyfiltrovat veškeré
informace o dané situaci. Tak se badatel často ocitá v situaci, kterou trefně popisuje Franz Kafka ve
své povídce „Káča“.129 Navíc je mezi čarodějnictvím a kouzelnictvím velmi tenká hranice a dá se
tedy předpokládat, že ve formování konečné představy by mohla mít váhu i nepatrná nuance v
sociální organizaci.
Další často kladenou otázkou je: Proč je čarodějnictví teoreticky v drtivé většině společností
přisuzováno ženám? Důvodů se nabízí hned několik. Ženy mají vždy menší politickou moc než
muži, což vede k podezření, že musí disponovat interní špatně ovladatelnou silou jiné kategorie.
Vztahy mezi nimi bývají nezřetelně definovány a chabě ošetřeny pravidly. Často se ocitají „ve
škvíře“ sociální struktury, zejména v patrilineárních společnostech, kde přicházejí po sňatku do
rodiny jako cizinky.130 Jejich slabší postavení z nich také činí ideální zástupné oběti za
„plnohodnotné“ členy. Obecně mají díky své konstituci daleko blíže k přírodě než ke kultuře, tj.
vždy jsou blíže periferii skupiny a mocí prodchnuté antistruktuře. To zejména díky své dispozici
plodit – záhadné nevypočitatelné síle, která je sice pro společnost klíčová, ale vymkne-li se
126
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40

kontrole, může ji vážně ohrozit. Ženy také často bývají předmětem rozmíšek mezi muži.
Absence víry v čarodějnictví v prostředí etnik, která žijí nejpůvodnějším způsobem života,
ukazuje na fakt, že tato představa nebyla inherentní součástí nativního myšlení, ale že se vyvinula
spolu s novými organizačními formami, na něž je zároveň reakcí, jelikož sociální dění a kosmologie
jsou propojené nádoby.
Teorie může částečně vysvětlit, proč je čarodějnictví na vzestupu v souvislosti s modernizací,
ačkoli bychom na základě zkušeností z naší kultury očekávali opak. Jestliže obvinění vyrůstá z
tenze a zmatenosti v mezilidských vztazích, je to právě modernizace, která tyto zintenzivňuje.
Vzestupnou tendenci čarodějnictví napříč Afrikou lze také zasadit do kontextu sílícího vnějšího
vlivu. Evropany importované normy, ať vycházející z křesťanství, nebo humanismu, mohou být v
ostrém kontrastu s tradičním étosem. Rozpor plodí další nejednoznačnost plynoucí z oscilace mezi
„starým“ a „novým“. Tenzi navíc dává vzniknout nejen absence strukturálních determinantů, ale
svou roli hraje také intenzita touhy po určitém cíli. Zatímco v minulosti bylo v zemědělských
komunitách obtížné kumulovat majetek, zavedení peněžního hospodářství situaci pozměnilo.
Při pohledu na populace popsané v předchozí kapitole131 se jasně ukazuje, že je to skutečně
právě prostředí s charakteristikami D, které generuje myšlení v idiomu čarodějnictví. Jinými slovy,
téměř u všech popsaných populací lze lokalizovat určitou skupinu s parametry pravého dolního
kvadrantu, která produkuje sociální zkušenost, která dává vzniknout obvinění z čarodějnictví v
nejasně definovaném a zároveň konfliktním vztahu.
Neuspořádané vztahy totiž způsobují dezorientaci a disharmonii, a proto po určité době směřují
nutně ke struktuře. Dokud je společnost malá, nemusí být absence organizačních principů na
překážku. Potíž nastává ve chvíli, kdy se skupina rozroste. V tomto okamžiku se koordinace jejích
členů stává nereálnou a zároveň může vzrůst obava o možnost nasycení této populace z omezených
lokálních zdrojů. To generuje napětí v mezilidských vztazích, avšak „anarchistická“ společnost
postrádá nástroje na jeho řešení. Ve většině lidských společností není otevřené fyzické násilí
legitimním prostředkem vyjádření emocí. Lidé, v jejichž prostředí není status askribovaný
(vrozený), nýbrž smluvní (během života získaný),132 tedy musí sáhnout po rafinovanějším způsobu,
jak na druhého útočit, a tak vyjasnit vzájemné pozice. Jedním z nástrojů může být obvinění
z čarodějnictví.
Čarodějnictví je institucionalizovaný multifunkční instrument, jenž nějakým způsobem slouží
společnosti. Zatímco v některých situacích má normativní a harmonizační funkci, v jiných může
zprostředkovat změnu. Platí pro něj tedy to, co napsal Edmund Leach o rituálu: „Jestliže je rituál
někdy mechanismem integrace, je stejně tak možné tvrdit, že je často i mechanismem rozkladu.“133
Čarodějnice jako symbol v sobě totiž zahrnuje rozpor mezi ideály a každodenní chaotičností. Na
jedné straně odkazuje k ideálům tím, že je jejich odsuzovanou antitezí, což může mít konzervační
funkci, ale současně implicitně ukazuje na přestoupení hranic jako na reálnou možnost, čímž
stávající sociální kompaktnost zpochybňuje.134 Právě kvůli tomuto svému pólu je čarodějnice z
ideologického hlediska ztělesněním největšího ohrožení. Jak s ním společnost naloží, záleží na
celkovém sociálním klimatu a možnostech expanze.
Představa čarodějnictví není cizí ani kvadrantu C. Ovšem v tomto prostředí, jak se zdá, se s ní
zachází trochu jiným způsobem. Lépe strukturované společnosti tohoto kvadrantu spíše tíhnou k
vidění čarodějnictví jako k nebezpečí přicházejícímu zvenčí. Komunita se tedy soustředí spíše na
rituál směřující k vyléčení nemocného jako na bohatý zdroj solidarity. Akcentace čarodějnictví jako
něčeho, co přichází od nepřátelského okolí, vyvolává potřebu většího semknutí skupiny proti
společnému ohrožení, tj. nutnosti upevnění hranic. Tento mechanismus je dobře patrný v rétorice
131
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Viz Turnerův pól symbolů normativní (ideologický) a senzorický (orektický).
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současné mocenské politiky (např. mezi USA a Íránem).
Jestliže přece jen dochází k hledání viníka v rámci skupiny, jedná se spíše o upozornění na
odchýlení od žádoucího chování a smíření znesvářených stran.135 Jinými slovy, účel se jeví být
opačný než u skupiny D, která nad sebou nemá již žádnou další „nadstavbu“. Tato hypotéza by si
zasloužila podrobnější zkoumání stejně jako mnoho detailů čarodějnických představ, které nemohly
být v této práci zohledněny. Metoda skupiny a sítě se zdá být navzdory některým svým nástrahám
vhodnou pomůckou k systematizaci a pochopení sociálních procesů a pochodů lidské mysli.
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Srov. Douglas, Natural Symbols, 1973, s. 91.

42

BIBLIOGRAFIE
BLEEK, WOLF, „Witchcraft, Gossip and Death: A Social Drama“, Man, New Series 11.4 (1976):
526-541
BODDY, JANICE, „Spirit and Selves in Northern Sudan: The Cultural Therapeutics of Possession
and Trance“, in M. Lambek (ed.), A Reader in Anthropology of Religion, Oxford: Blackwell
Publishing, 2002, 398-418 (nezkr. orig. American Athropologist 15.1 (1988): 4-27)
BOWIE, FIONA, Antropologie náboženství: rituál, mytologie, šamanismus, poutnictví, přel.
Vladimír Petkevič, Praha: Potrál, 2008, 335 p., (ang. orig. Anthropology of Religion, 2nd ed.,
Oxford: Blackwell Publishing, 2005), ISBN 978-80-7367-378-9
BRAIN, ROBERT, „Child-witches“, in M. Douglas (ed.), Witchcraft Confessions and Accusations,
London – New York - Sydney: Tavistock Publications, 1970, s. 161-182
BUSIA, KOFI ABREFA, „The Ashanti of the Gold Coast“, in C. D. Forde (ed.), African Worlds:
Studies in the Cosmological Ideas and Social Values of African Peoples, London: Oxford University
Press, 1954, 190-210
BUXTON, JEAN, „Mandari Witchcraft“, in J. Middleton and E. H. Winter (ed.), Witchcraft and
Sorcery in East Africa, London: Routledge & Kegan Paul, 1963, 99–122
CIEKAWY, DIANE AND PETER GESCHIERE, „Containing Witchcraft: Conflicting Scenarios
in Postcolonial Africa“, African Studies Review 41.3 (1998): 1-14
CRAWFORD, JOHN R., „The Consequences of Allegation“, in M. G. Marwick (ed.), Witchcraft
and Sorcery: Selected Readings, 2nd ed, London – New York: Penguin Books, 1982, 314–325
DOUGLAS, MARY, „Lele of Kasai“, in D. Forde (ed.), African Worlds: Studies in the
Cosmological Ideas and Social Values of African Peoples, London: Oxford University Press, 1954,
1-26
DOUGLAS, MARY, „Techniques of Sorcery Control in Central Africa“, in J. Middleton and E. H.
Winter, Witchcraft and Sorcery in East Africa, London: Routledge & Kegan Paul, 1963, 123–142
DOUGLAS, MARY, „Witch Beliefs in Central Africa“, Africa: Journal of the International
African Institut 37.1 (1967): 72–80
DOUGLAS, MARY, „Introduction: Thirty Years after Witchcraft, Oracles and Magic“, in M.
Douglas (ed.), Witchcraft Confessions and Accusations, London – New York - Sydney: Tavistock
Publications, 1970, s. xiii-xxxviii
DOUGLAS, MARY, „Cultural Bias“, in M. Douglas (ed.), In the Active Voice, London: Routledge
& Kegan Paul, 1982, 183-254
DOUGLAS, MARY, „Witchcraft and Leprosy: Two Strategies of Exclusion“, Man, New Series
26.4 (1991): 723-736
DOUGLAS, MARY, Natural Symbols: Explorations in Cosmology, 3rd ed. with a new
introduction, London – New York: Routledge, 1996, xxxviii + 183 p., (19701, 19732), ISBN
0203176367
DOUGLAS, MARY, „Sorcery Accusations Unleashed: The Lele Revisited, 1987“, Africa: Journal
of the International African Institut 69.2 (1999): 177-193
DOUGLAS, MARY, Purity and Danger: An Analysis of Concept of Pollution and Taboo, 2nd ed.
with a new preface by the author, London – New York: Routledge, 2002, xxi + 244 p., (19661),
ISBN 020337441X
DURKHEIM, ÉMILE, Elementární formy náboženského života: Systém totemismu v Austrálii,
přel. Pavla Sadílková, Praha: Oikoymenh, 2002, 491 p., (fr. orig. Les formes élémentaires de la vie
religieuse, 1912), ISBN 80-7298-056-4
EPHIRIM-DONKOR, ANTHONY, The Making of an African King: Patrilineal and Matrilineal
Struggle among the Effutu of Ghana, Lanham, Mariland: University Press of America, 2009, vii +
43

224 p., ISBN 0761847782
EVANS-PRITCHARD, EDWARD EVAN, „Zande Theology“, Sudan Notes and Records 19.1
(1936): 5-36
EVANS-PRITCHARD, EDWARD EVAN, Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande,
with a foreword by C. G. Seliman, Oxford:Clarendon Press, 1937, xxv + 558 p., ISBN 0-19874029-8
EVANS-PRITCHARD, EDWARD EVAN, Nuer Religion, Oxford: Clarendon Press, 1956, xii +
336 p.
EVANS-PRITCHARD, EDWARD EVAN, Theories of Primitive Religion, Oxford: Clarendon
Press, 1965, 132 p., ISBN 0-19-823131-8
EVANS-PRITCHARD, EDWARD EVAN, „Sorcery and Native Opinion“, in M. G. Marwick (ed.),
Witchcraft and Sorcery: Selected Readings, 2nd ed, London – New York: Penguin Books, 1982, 23–
28
EVANS-PRITCHARD, EDWARD EVAN, „Witchcraft amongst the Azande“, in M. G. Marwick
(ed.), Witchcraft and Sorcery: Selected Readings, 2nd ed, London – New York: Penguin Books,
1982, 29–37
FORDE, DARYLL C., „Spirits, Witches, and Sorcerers in the Supernatural Economy of the Yako“,
The Journal of the Royal Atnhropological Institute of Great Britain and Ireland 88.2 (1958): 165178
FORTES, MEYER, „Kinship and Marriage among the Ashanti“, in A. R. Radcliffe-Brown and C.
D. Forde (eds.), African Symstems of Kinship and Marriage, London – New York – Toronto: Oxford
University Press, 1950, 252-284
FORTES, MEYER, „Some Reflections on Ancestor Worship in Africa“, in M. Fortes and G.
Dieterlen (eds.), African Systems of Thought: Studies Presented and Discussed at the Third
International African Seminar in Salisbury, December 1960, London: Oxford University Press,
1965, 22–144
GLUCKMAN, MAX, „Mortuary Customs and the Belief in Survival after Death among the SouthEastern Bantu“, Bantu Studies 11.2 (1937): 117-136
GLUCKMAN, MAX, „Gossip and Scandal“, Current Anthropology 4.3 (1963): 307-316
GLUCKMAN, MAX, Order and Rebellion in Tribal Africa: Collected Essays with an
Autobiographical Introduction, London: Cohen & West, 1963, vii + 273 p., ISBN 0-7100-1453-8
GLUCKMAN, MAX, „The Logic of African Science and Witchchcraft“, in M. G. Marwick (ed.),
Witchcraft and Sorcery: Selected Readings, 2nd ed, London – New York: Penguin Books, 1982,
443-451
GREENBERG, JOSEPH HAROLD, The Languages of Africa, 2nd ed. with additions and
corrections, Bloomington: Indiana University, 1966, 180 p., (19631)
HAMMOND-TOOKE, DAVID W., „The Witch Familiar as a Mediatory Construct“, in M. G.
Marwick (ed.), Witchcraft and Sorcery: Selected Readings, 2nd ed, London – New York: Penguin
Books, 1982, 365-376
HAMMOND-TOOKE, DAVID W., „Urbanization and the Interpretation of Misfortune“, in M. G.
Marwick (ed.), Witchcraft and Sorcery: Selected Readings, 2nd ed, London – New York: Penguin
Books, 1982, 422-440
HARWOOD, ALAN, „Witchcraft, Sorcery and Social Categories“, in M. G. Marwick (ed.),
Witchcraft and Sorcery: Selected Readings, 2nd ed, London – New York: Penguin Books, 1982,
119-131
HRBEK, IVAN, „Konflikt černých a bílých v jižní Africe“, in I. Hrbek (ed.), Dějiny Afriky, Praha:
Nakladatelství Svoboda, 1966, 574-614
CHLUP, RADEK, „Struktura a antistruktura: Rituál v pojetí Victora Turnera I-II“, Religio: Revue
pro religionistiku 13.1 (2005): 3-28; 13.2 (2005): 179-197
CHLUP, RADEK, „Logika symbolů: Funkcionalistický strukturalismus Edmunda Leache“,
44

Religio: Revue pro religionistiku 19.1 (2011): 3-28; 13.2 (2005): 51-83
JONES, GWILLYNN IWAN, „A Boundary to Accusations“, in M. Douglas (ed.), Witchcraft
Confessions and Accusations, London – New York - Sydney: Tavistock Publications, 1970, 321-332
KAFKA, FRANZ, „Káča“, in J. Čermák (ed.), Popis jednoho zápasu: Novely, črty, aforismy
z pozůstalosti, přel. Vladimír Kafka, Praha: Odeon, 1991, 173
KANDERT, JOSEF, Afrika, Praha: Mladá Fronta, 1984, 374 p.
KANDERT, JOSEF, Náboženské systémy: Člověk náboženský a jak mu porozumět, Praha: Grada,
2010, 200 p., ISBN 978-80-247-3166-7
KRIGE, JAMES D., „The Social Function of Witchcraft“, in M. G. Marwick (ed.), Witchcraft and
Sorcery: Selected Readings, 2nd ed, London – New York: Penguin Books, 1982, 263–275
LARKEN, P. M., „An Account of the Zande“, Sudan Notes and Records 9 (1926): 1-55
LEACH, EDMUND RONALD, Political Systems of Highland Burma: A Study of Kachin Social
Structure, Cambridge: Harvard University Press, 1954, xii + 324 p.
LÉVI-STRAUSS, CLAUDE, „Čaroděj a jeho magie“, in C. Lévi-Straus, Strukturální antropologie,
přel. Jindřich Vacek, Praha: Argo, 2006, 149-163, (fr. orig. „Le sorcier et sa magie“, Les Temps
modernes 41 (1949): 3-24)
LEWIS, IOAN MYRDDIN, „Spirit Possession and Deprivation Cults“, Man, New Series 1.3
(1966): 307-329
LEWIS, IOAN MYRDDIN, „A Structural Approach to Witchcraft and Spirit-possession“, in M.
Douglas (ed.), Witchcraft Confessions and Accusations, London – New York - Sydney: Tavistock
Publications, 1970, 293-310
LIENHARDT, GODFREY, „Some Notions of Witchcraft among the Dinka“, Africa: Journal of
the International African Institut 21.4 (1951): 303-318
MAIR, LUCY, Witchcraft, Mc Graw-Hill:World University Library, 1969, 253 p.
MARSHALL, LORNA, „The Kin Terminology system of the !Kung bushmen“, Africa: Journal of
the International African Institut 27.1 (1957): 1-25
MARSHALL, LORNA, „!Kung Bushman Bands“, Africa: Journal of the International African
Institut 30.4 (1960): 325–355
MARSHALL, LORNA, „Sharing, Talking, and Giving: Relief of Social Tensions among !Kung
Bushmen“, Africa: Journal of the International African Institut 31.3 (1961): 231-249
MARSHALL, LORNA, „!Kung Bushman Religious Beliefs“, Africa: Journal of the International
African Institut 32.3 (1962): 221-252
MARWICK, MAXWELL GAY, „Another Modern Anti-Witchcratt Movement in East Central
Africa“, Africa: Journal of the International African Institut 20.2 (1950): 100-112
MARWICK, MAXWELL GAY, „The Social Context of Cewa Witch Beliefs“, Africa: Journal of
the International African Institut 22. 2 (1952): 120-135 [part I and II]
MARWICK, MAXWELL GAY, „The Social Context of Cewa Witch Beliefs“, Africa: Journal of
the International African Institut 22. 3 (1952): 215-233 [part III]
MARWICK, MAXWELL GAY, Sorcery in Its Social Setting: A Study of the Northern Rhodesian
Cewa, Manchester: Manchester University Press, 1965, v + 339 p., ISBN 978-0719002571
MARWICK, MAXWELL GAY, „Some Problems in the Sociology of Sorcery and Witchcraft“, in
M. Fortes and G. Dieterlen (eds.), African Systems of Thought: Studies Presented and Discussed at
the Third International African Seminar in Salisbury, December 1960, London: Oxford University
Press, 1965, s. 171–191
MARWICK, MAXWELL GAY, „The Bwanali-Mpulumutwi Anti-Witchcraft Movement“, in M.
G. Marwick (ed.), Witchcraft and Sorcery: Selected Readings, 2nd ed, London – New York: Penguin
Books, 1982, 213–215
MARWICK, MAXWELL GAY, „Witchcraft and the Epistemology of Science“, in M. G. Marwick
(ed.), Witchcraft and Sorcery: Selected Readings, 2nd ed, London – New York: Penguin Books,
1982, 460-468
45

MARWICK, MAXWELL GAY, „Witchcraft as a Social Strain-Gauge“, in M. G. Marwick (ed.),
Witchcraft and Sorcery: Selected Readings, 2nd ed, London – New York: Penguin Books, 1982,
300-313
MARWICK, MAXWELL GAY, „Witchcraft: African Witchcraft“, in L. Jones (ed.), Encyclopedia
of Religion, 2nd ed., vol. 14, Detroit: Mc Millan Reference Books, 2005, 9777-9797
MAYER, PHILLIP, „Witches“, in M. G. Marwick (ed.), Witchcraft and Sorcery: Selected
Readings, 2nd ed, London – New York: Penguin Books, 1982, 54–70
MIDDLETON, JOHN F. M, „The Political System of the Lugbara of the Nile-Congo Divide“, in
J. Middleton and D. Tait, Tribes without Rulers: Studies in African Segmentary Systems, 3rd ed.,
London: Routledge & Kegan Paul, 1967, 203-230
MIDDLETON, JOHN F. M, Lugbara Religion: Ritual and Authority among an East African
People, London – New York - Toronto: Oxford University Press, 1960, v + 275 p.
MIDDLETON, JOHN F. M., „Witchcraft and Sorcery in Lugbara“, in J. Middleton and E. H.
Winter, Witchcraft and Sorcery in East Africa, London: Routledge & Kegan Paul, 1963, 221–256
MITCHELL, CLYDE J., The Yao Village: A study in the Social Structure of a Nyasaland Tribe,
Manchester: Manchester University Press, 1956, 247 p.
MITCHELL, CLYDE J., „The Meaning in Misfortune for Urban Africans“, in M. Fortes and G.
Dieterlen (eds.), African Systems of Thought: Studies Presented and Discussed at the Third
International African Seminar in Salisbury, December 1960, London: Oxford University Press,
1965, 192–203
NADEL, FREDERICK SIEGFRIED, „Witchcraft in Four African Societies: An Essay in
Comparison“, in M. G. Marwick (ed.), Witchcraft and Sorcery: Selected Readings, 2nd ed, London
– New York: Penguin Books, 1982, 286–299
RADCLLIFE-BROWN, ALFRED REGINALD, „On Joking Relationships“, Africa: Journal of
the International African Institut 13.3 (1940): 195-210
RADCLLIFE-BROWN, ALFRED REGINALD, „A Further Note on Joking Relationships“,
Africa: Journal of the International African Institut 19.2 (1949): 133-140
RATTRAY, ROBERT SUTHERLAND, Ashanti Proverbs: The Primitive Ethics of a Savage
People (tr. from the original with grammatical and anthropological notes, with a preface of Sir H.
Clifford), Oxford: Clarendon Press, 1916, 190 p.
RATTRAY, ROBERT SUTHERLAND, Religion and Art in Ashanti, Oxford: Clarendon Press,
1927, xviii + 414 p., [with chapters by G. T. Bennett, Vernon Blake, H. Dubley Buxton, R. R.
Marett, C.G. Seligman]
RAY, BENJAMIN C., African Religions: Symbol, Ritual, and Community, 2nd ed., New Jersey:
Prentice Hall, 1999, xvi + 218 p., (19761) ISBN 0-13-082842-4
REID, RICHARD J., Dějiny moderní Afriky: od roku 1800 po současnost, přel. I. Mertlová, Praha:
Grada, 2011, 331p., (ang. orig. A History of Modern Africa: 1800 to the present, Oxford: Blackwell,
2009), ISBN 978-80-247-3079-0
RICHARDS, AUDREY I., „A Modern Movement of Witch-finders“, Africa: Journal of
the International African Institut 8.4 (1935): 448-461
SELIGMAN, CHARLES GABRIEL AND BRENDA ZARA, SELIGMAN, Pagan Tribes of the
Nilotic Sudan, London: G. Routledge & Sons, 1932, vi + 565 p
SHAPERA, ISAAC, „Sorcery and Witchcraft in Bechuanaland“, in M. G. Marwick (ed.),
Witchcraft and Sorcery: Selected Readings, 2nd ed, London – New York: Penguin Books, 1982,
108–118
SKUPNIK, JAROSLAV, Antropologie příbuzenství: Příbuzenství, manželství a rodina v kulturně
antropologické perspektivě, Praha: Slon, 2010, 402 p., ISBN 978-80-7419-019-3
SPICKARD, JAMES, „A Guide to Mary Douglas `s Three Versions of Grid/Group Theory“,
Sociological Analysis 50.2 (1989): 151-170
SUNDKLER, BENGT AND CHRISTOPHER STEED, A History of the Church in Africa,
46

Cambridge – New York: Cambridge University Press, 2000, xix + 1232 p., ISBN 0-521-58342-X
SWARTZ, MARC J., „Modern Conditions and Witchcraft/Sorcery Accusations“, in M. G.
Marwick (ed.), Witchcraft and Sorcery: Selected Readings, 2nd ed, London – New York: Penguin
Books, 1982, 39400
TORDOFF, WILLIAM, „The Ashanti Confederacy“, Journal of African History 3.3 (1962), 399417
TURNER, VICTOR WITTER, „Witchcraft and Sorcery: Taxonomy versus Dynamics“, Africa:
Journal of the International African Institut 34.4 (1964): 314-325
TURNER, VICTOR WITTER, „Symbols in Ndembu Ritual“, in V. W. Turner (ed.), The Forest of
Symbols: Aspects of Ndembu Ritual, Ithaca – London: Cornell University Press 1967, 19-47
TURNER, VICTOR WITTER, Průběh rituálu, přel. L. Kučerová, Brno: Computer Press, 2004, v
+ 194 p., (ang. orig. The Ritual Process: Structure and Anti-Structure by Victor Turner, New York:
Aldine de Gruyter, 1969), 194 p., ISBN 80-722-6900-3
WARD, BARBARA E., „Some Observations on Religious Cults in Ashanti“, Africa, Journal of the
International African Institut 26.1 (1956): 47–61
WILLIS, GEOFFREY ROY, „Kamcape: An Anti-sorcery Movement in South-West Tanzania“,
Africa: Journal of the International African Institut 38.1 (1968): 1-15
WILLIS, GEOFFREY ROY, „Instant Millenium: The Sociology of African Witch-cleansing
Cults“, in M. Douglas (ed.), Witchcraft Confessions and Accusations, London – New York Sydney: Tavistock Publications, 1970, 129-140
WILLIS, GEOFFREY ROY, „The Kamcape Movement“, in M. G. Marwick (ed.), Witchcraft and
Sorcery: Selected Readings, 2nd ed, London – New York: Penguin Books, 1982, 218–230
WILSON, GODFREY AND MONICA WILSON, The Analysis of Social Change: Based on
Observations in Central Africa, Cambridge: Cambridge University Press, 1945
WILSON, HUNTER MONICA, „Witch-Beliefs and Social Structure“, American Journal of
Sociology 56.4 (1951): 307-313
WILSON, MONICA, „Nyakyusa Ritual and Symbolism“, American Anthropologist 56.2 (1954):
228-241
WILSON, MONICA, „Witch-Beliefs and social Structure“, in M. G. Marwick (ed.), Witchcraft
and Sorcery: Selected Readings, 2nd ed, London – New York: Penguin Books, 1982, 276-285
WILSON, MONICA, Good Company: A Study of Nyakyusa Age-villages, 2nd ed.,
Illinois:Waveland Press, 1987, 278 p., (19511), ISBN 0-88133-286-0
WINTER, EDWARD HENRY, „The Enemy Within: Amba Witchcraft and Sociological Theory“,
in J. Middleton and E. H. Winter, Witchcraft and Sorcery in East Africa, London: Routledge &
Kegan Paul, 1963, 99–122
WYLLIE, ROBERT W., „Introspective Witchcraft among the Effugu“, in M. G. Marwick (ed.),
Witchcraft and Sorcery: Selected Readings, 2nd ed, London – New York: Penguin Books, 1982,
132-139
ELEKTRONICKÉ ZDROJE:
http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/4531284/Wifes-curse-on-top-goalie-RichardKingson.html

47

