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Úvod 
 

Jedním z cíl ů naší práce je podat ucelený p řehled o 

tom, jak se staví britská antropoložka Lucy Philip Mairová 

k otázce vzniku panství, tedy moci nad druhými, 

v preliterárních spole čnostech. Hlavním pramenem je nám 

proto její st ěžejní kniha Primitive Government , v níž se 

autorka  zabývá spole čnostmi východní Afriky a tím, jakou 

vládu si vytvo řily. Budeme rozebírat a komentovat autor činu 

argumentaci, a to i v jejích dalších knihách. Její myšlenky 

porovnáme s hledisky dalších antropolog ů jako jsou E. E. 

Evans-Pritchard, A. R. Radcliffe-Brown nebo Leopold  

Pospíšil, kte ří se zabývali p říbuznými tématy. Metodou 

práce tedy bude analýza textu a komparace. 

Autorka ve  spole čnostech východní Afriky rozeznává 

t ři typy vlády: „minimální“, „rozptýlenou“ a „státní“ . 

Budeme se snažit ukázat, čím se tyto typy vlády podle 

autorky vyzna čují a dalším cílem práce bude posoudit, zda 

je opodstatn ěné p řisuzovat daným spole čnostem vládu. Pod 

pojmem vláda budeme mít na mysli soubor osob nebo i nstituci 

s oprávn ěním rozhodovat ve jménu celého spole čenství a se 

schopností tato rozhodnutí prosadit.  

V první části práce se budeme zabývat nestátními 

preliterárními spole čnostmi, kterým Lucy Mairová p řisuzuje 

vládu minimální a rozptýlenou. V první kapitole tét o části 

se budeme v ěnovat základním charakteristikám nestátních 

preliterárních spole čností. Soust ředit se budeme na 

prost ředí, ve kterém žijí, zp ůsob života a p říbuzenské 

vztahy. Lucy Mairová se obsáhle v ěnuje urovnávání k řivd a 

domáhání ochrany osob a vlastnictví, nebo ť udržování 

zákonnosti v daném spole čenství považuje za jednu z funkcí 

vlády. Budeme proto v druhé kapitole tento její výk lad 

analyzovat a srovnávat s myšlenkami dalších autor ů. D ůraz 

přitom budeme klást p ředevším na Nuery. Budeme se ptát, zda 

tyto spole čnosti mají právo v úzkém slova smyslu. Tím máme 

na mysli právo v podob ě pravidel, která stanovuje a 

vynucuje n ějaká právní autorita, a ť už v podob ě n ějaké 

osoby, skupiny osob či instituce. Jelikož Lucy Mairová i 

Evans-Pritchard kladou d ůraz na odvetný boj a krevní mstu, 
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bude nás zajímat, zda lze tyto jevy považovat za kr ok 

směrem k právu či nikoliv. 

V kapitole o minimální vlád ě se pokusíme ur čit, co má 

Lucy Mairová na mysli pod pojmem „politické spole čenství“. 

Budeme také sledovat, jaké osoby a za jakých podmín ek 

dosahují v t ěchto nejjednodušších spole čnostech v ůdcovského 

postavení. Bude nás zajímat, zda jejich existence n ás i 

autorku oprav ňuje k tvrzení, že tyto spole čnosti mají 

vládu. Na stejnou otázku se budeme snažit odpov ědět v další 

kapitole o spole čnostech s rozptýlenou vládou. 

Druhá část se zabývá spole čnostmi, kterým autorka 

přisuzuje státní vládu. Nejprve čtená ři p řiblížíme základní 

charakteristiky afrických stát ů. V druhé kapitole nás pak 

bude zajímat postavení a funkce panovníka i jeho 

podřízených a problém distribuce moci. Jednu kapitolu 

věnujeme klientským vztah ům, které jsou pro africké státy 

typické a Lucy Mairová je považuje za jeden z hlavn ích 

předpoklad ů pro vznik státu. Autorka se pom ěrn ě obsáhle 

zabývá trestním právem afrických stát ů a proto mu v ěnujeme 

jednu samostatnou kapitolu. Budeme sledovat v jaké podob ě 

se v afrických státech vyskytují tresty a pokusíme se 

odpov ědět, zda uznávají trestní právo jakožto jednu pevn ě 

stanovenou kategorii trestných čin ů. Zajímat nás také bude, 

zda lze spat řovat v t ěchto státech obdobu moderního 

trestního práva, kde proti sob ě stojí stát a domn ělý 

pachatel. 

Britská antropoložka Lucy Mairová (28. 1. 1901 – 1.  4. 

1986) p ůsobila na London School of Economics nejprve na 

kated ře mezinárodních vztah ů, dostala se však do styku 

s Bronislawem Malinowskim, který zde stál v čele katedry 

sociální antropologie. Ú častnila se zde spole čně s dalšími 

budoucími významnými antropology, jako byli R. W. F irth, M. 

Fortes, E. R. Leach či I. Schapera, seminá řů a p řednášek 

Malinowského. Od té doby stále více sm ěřovala ke studiu 

Afriky, zejména východní, a k antropologii jako tak ové. 

Později p řednášela na London School of Economics a na 

dalších univerzitách. Publikovala řadu knih, mezi n ěž pat ří 

Primitive Government (1962), New Nations  (1963), An 

Introduction to Social Anthropology  (1965), African 

Societies  (1974) a další. Napsala také nep řeberné množství 
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recenzí odborných knih do mnoha antropologických pe riodik. 

Jakožto studentku Bronislawa Malinowského m ůžeme Lucy 

Mairovou za řadit mezi funkcionalisty, k čemuž se ostatn ě 

sama hlásí (1974:2). 

V pracech Lucy Mairové se často objevuje slovo 

„primitivní“, zejména ve spojení s vládou zkoumanýc h 

spole čností. M ěli bychom si vysv ětlit, co má pod tímto 

pojmem p řesn ě na mysli. To, že jsou probírané spole čnosti 

primitivní znamená pouze skute čnost, že mají techniku a 

systém vlády na základní úrovni (Mair 1962:7) – nap říklad 

nemají písmo. Mairová tímto slovem nechce vyjad řovat nic o 

intelektuálních vlastnostech osob probíraných spole čností, 

jako primitivní popisuje pouze „zp ůsoby d ělání v ěcí“. Toto 

slovo užívá také proto, že se ze stylistického hled iska 

nejlépe hodí k pojmu vláda. My dáme ve spojení 

s probíranými spole čnostmi p řednost pojmu „preliterární“, 

který vyjad řuje absenci písma v daných spole čnostech a 

nepojí se k n ěmu žádné hanlivé významy.   

Spole čnosti, kterými se autorka ve svých knihách 

nej čast ěji zabývá, pocházejí z  východní Afriky, tedy 

z oblasti Keni, Ugandy, Tanganiky a jižního Súdánu.  Tyto 

národy se podle jazykových skupin d ělí na Niloty, Nilo-

Hamity a bantuské národy. U Nilot ů a Nilo-Hamit ů se 

setkáváme s národy, které mají nejmén ě rozvinutý systém 

vlády v této oblasti, mnohé bantuské národy mají st átní 

zřízení. Mezi Niloty pat ří Nuerové, Dinkové, Šilúkové, 

Anuakové a Alurové. Mandarijové, Karimojongové, Tur kanové, 

Nandijové, Kipsigisové a Masajové jsou národy nilo-

hamitické. Mezi bantuské národy pat ří Kikujové, Gusijové, 

Luhijové, Ankolové, Gandové, Sogové či Rwandové. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

I. Nestátní preliterární spole čnosti 
 

I.1.  Základní charakteristiky nestátních 

preliterárních spole čností  

 

V této kapitole nás bude zajímat otázka, do jaké mí ry 

jsou podle Lucy Mairové charakteristické znaky 

spole čenského uspo řádání preliterárních spole čností dány 

jejich životním prost ředím a zp ůsobem života. Zam ěříme se 

také na to, jaké znaky ve zp ůsobu života Nuer ů považuje za 

důležité Evans-Pritchard a zda podle jeho názoru ovli vňují 

politické uspo řádání nuerské spole čnosti. Za d ůležitý znak 

t ěchto spole čností považujeme také význam rodové 

příslušnosti a p říbuzenství. 

 

I.1.1. Zp ůsob života a životní prost ředí      

 Podle Mairové ( 1962:22 )  může životní prost ředí 

ovlivnit politické uspo řádání nejjednodušších 

preliterárních spole čností. Zejména to platí pro národy, 

jejichž hlavním zdrojem obživy je dobytek. Jejich členy 

nutí nedostatek vody i povodn ě neustále se st ěhovat.  

Například súdánští Nuerové, kte ří v dob ě povodní staví 

vesnice na pís čitých h řebenech, se v období sucha musí 

st ěhovat i s dobytkem k novým vodním zdroj ům. U jezírek, 

která najdou, si pak staví tábory, v nichž se každý  rok 

schází r ůzní lidé. K tomu, aby se mohli bezpe čně pohybovat 

a v táborech spolu pokojn ě žít, musí mezi sebou udržovat 

poklidné vztahy. Podle Lucy Mairové však není n ějakým 

nepsaným zákonem, že všechny národy, které žijí v p odobných 

podmínkách, musí mít stejné či podobné spole čenské 

uspo řádání. Spektrum lidských činností a možností omezuje 

jen to nejt ěžší životní prost ředí (Mair 1972:4). 

Zastavme se nyní u zp ůsobu života Nuer ů, kterými se 

autorka ve svých knihách často zabývá. Nuerové jsou 

pastevecký národ žijící na území Súdánu v povod ňové oblasti 

poblíž Nilu. Chovají dobytek zejména pro mléko, p ěstují 

proso a kuku řici, což však považují za pod řadné jídlo. 

Někdy také chytají ryby v jezírkách, která po sob ě 

zanechaly povodn ě. V období sucha jsou Nuerové nuceni se 

s dobytkem st ěhovat do tábor ů poblíž vodních zdroj ů.   
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Výraznou roli v život ě Nuer ů hraje dobytek a to 

zdaleka ne jen jako zdroj obživy - má také výraznou  

sociální roli. Dobytek je prost ředkem, s jehož pomocí 

Nuerové platí náhradu za zp ůsobené bezpráví. O dobytek se 

velmi často vedou spory, díky n ěmu je však také možné 

uzav řít s ňatek. Významnou roli hraje i v rituálech. Dobytek 

je tak prost ředkem, jímž se uzavírají mnohé sociální 

vztahy. Jak říká Evans-Pritchard (1940:16), Nuerové jsou 

sice „srdcem pastevci“, v dob ě jeho výzkumu však již byli 

nuceni p ěstovat obilniny. To je z části nutí k tomu, aby 

setrvávali na jednom míst ě, díky dobytku však mohou po část 

roku také putovat, nebo ť se živí jeho mlékem. Spíše než o 

chovu dobytka mluví Evans-Pritchard o soužití lidí a 

dobytka, o symbiotickém vztahu, bez kterého by jede n ani 

druhý nejspíš nep řežili.  

V prost ředí chudém na materiální prost ředky mají 

předměty a v ěci často více ú čel ů. Tak je to i s dobytkem 

Nuer ů, který podle Evans-Pritcharda (1940:40) uspokojuje  

„tolik fyzických, psychologických a sociálních pot řeb, že 

se pozornost Nuer ů ...soust ředí na tento jediný objekt“. 

Dobytek je proto také hlavním p ředmětem spor ů a boj ů. 

Nuerové dobytek náruživ ě loupí a dobývají pastviny svých 

soused ů Dink ů a jednotlivé nuerské kmeny si jej kradou mezi 

sebou. Nuerové jsou vždy p řipraveni bojovat o nápravu 

způsobených k řivd a pokud jde ve sporu o dobytek, platí to 

dvojnásob.   

Evans-Pritchard oproti Lucy Mairové p řikládá v ětší 

význam vlivu životního prost ředí a zp ůsobu obživy Nuer ů na 

jejich politický systém. Lucy Mairová nezmi ňuje, že by 

životní prost ředí Nuer ů n ějak zásadn ě ovliv ňovalo jejich 

politickou organizaci. Evans-Pritchard (1940:4) pou kazuje 

na to, že „politické instituce [Nuer ů] lze pochopit jen 

tehdy, vezmeme-li v úvahu životní prost ředí a zp ůsoby 

obživy. ...Nuerský politický systém je v souladu s jejich 

životními podmínkami“. 

Změny v pr ůběhu roku hrají podle Evans-Pritcharda 

důležitou roli. Období deš ťů je pro Nuery aktivn ější částí 

roku, kdy mají relativní dostatek potravy a vody a mají tak 

více energie a v ůle po řádat nájezdy na Dinky, ale i vést 

spory mezi sebou. Život na hranici hladu, který jso u nuceni 
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vést po v ětšinu roku, jim p řináší dost vlastních starostí 

s obživou a činí je na sob ě závislými. Spole čné zásoby 

jídla menších lokálních skupin vedou jejich členy 

k vzájemné spolupráci a pohostinnosti: muži a v men ší mí ře 

ženy a d ěti se navzájem navšt ěvují a tyto návšt ěvy jsou 

spojeny s jídlem. Ve spole čenství, ve kterém se každý m ůže 

někdy dostat do nouze, hraje tento zvyk tak řka existen ční 

roli. Jak uvidíme pozd ěji, propuknutí odvetného boje má 

závažné rituální d ůsledky, které toto spole čné jídlo 

znemožňují.   

Obtížné životní podmínky Nuer ů, zejména nedostatek 

jídla, vody, nízká technologická úrove ň a Evans-Pritchard 

zmi ňuje i absenci obchodu, nutí členy lokálních 

spole čenství k vzájemné závislosti a spolupráci. Ur čitá 

pravidla musí platit i mezi rozsáhlejšími celky, ne boť zde 

v období sucha probíhá st ěhování lidí a dobytka za vodními 

zdroji a pastvinami, kde jsou nuceni žít lidé z r ůzných 

lokálních skupin pohromad ě. Organizování nájezd ů na 

sousední Dinky pak zvyšuje význam ješt ě v ětších celk ů. Za 

důležitý politický princip považuje Evans-Pritchard t u 

skute čnost, že čím menší je lokální skupina, tím v ětší 

soudržnost panuje mezi jejími členy, nebo ť jsou v neustálém 

každodenním kontaktu a o to čast ěji spolupracují. Jejich 

členové jsou také často blízcí p říbuzní.  

 

I.1.2. P říbuzenství a rodová p říslušnost  

Technologicky omezené podmínky preliterárních národ ů 

do jisté míry omezují spektrum činností jednotlivých osob. 

Protože nemohou komunikovat na dálku nebo se st ěhovat na 

velké vzdálenosti, je omezený i okruh lidí, s nimiž  se 

mohou setkat - v ětšinou jde o p říbuzné a sousedy. Na 

příbuzenských vztazích závisí v takovýchto spole čnostech 

sociální postavení jedince, jeho práva a povinnosti  (Mair 

1972: 69). To vše je dáno již jeho narozením. 

Rody často nesou kolektivní odpov ědnost za k řivdy, 

které zp ůsobili jejich členové. Tam, kde je možná krevní 

msta, pak bývá povinností rodu nebo alespo ň nejbližších 

příbuzných, aby ji vykonali. V patrilineárních 

spole čnostech je p ři s ňatku nutné zaplatit n ějakou formou 

příbuzným ženy; jen tak se její d ěti stanou legitimními 
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potomky otce.  Rod jejich otce  pak bude mít vliv na to, zda 

budou pat řit mezi vznešený nebo prostý lid, zda se budou 

moci stát kn ěžími, ná čelníky či panovníky (Mair 1972:72). 

Tento rod se za n ě postaví, pokud se dostanou do n ějakého 

sporu a oni zas budou mít v podobné situaci povinno st 

podpo řit člena svého rodu. Pokud je spole čnost 

matrilineární, pat ří d ěti do mat čina rodu a práva a 

povinnosti se sledují prost řednictvím ženské linie. 

V takových spole čnostech se dostává ženám velké úcty, ovšem 

autorita bývá i zde v rukou muž ů. Významnou roli pak hraje 

zejména mat čin bratr.  

Lucy Mairová (1972:102) však upozor ňuje, že rody 

nejsou jen spolupracující a harmonickou skupinou. J sou to 

také korporace založené na vlastnictví a jeden z br atr ů 

například nemusí být spokojen s rozd ělením d ědictví. Pokud 

jde navíc o n ějaký ú řad, nap říklad královský, probíhá o n ěj 

často konkuren ční boj, který v n ěkterých východoafrických 

královstvích vrcholil bratrovraždou. Jednotliví uch aze či o 

tr ůn pak často hledají podporu u matrilineárních 

příbuzných, kte ří tím, že podpo řili uchaze če, mohli 

v p řípad ě jeho vít ězství jen získat.  

Lucy Mairová se také zmi ňuje o pravidlu exogamie, 

které hraje d ůležitou roli p ři udržování mírových vztah ů. 

Toto pravidlo nutí mladé muže hledat si manželky v jiné 

vesnici, což vytvá ří mezi t ěmito celky nová pouta. Pro 

mnohé africké i neafrické spole čnosti platí, že manželství 

vytvá ří p řátelské vztahy mezi celky, které by za normálních 

okolností mohly v ůči sob ě stát v opozici (Mair 1972:87).  

Sňatek m ůže být i zp ůsobem, jak potvrdit mír mezi 

znep řátelenými skupinami. 

Členové jednoho rodu m ěli povinnost navzájem se 

podporovat a ť už jde o pomstu za vraždu n ěkterého ze svých 

druh ů nebo o zaplacení škody, kterou jeden z nich zp ůsobil 

(Mair 1962:24). V p řípad ě vraždy se z rituálních d ůvod ů 

musely veškeré styky mezi členy rod ů vraha a ob ěti p řerušit 

(Mair 1974: 132). Všichni vesni čané sice do t ěchto 

znep řátelených rod ů nepat řili, bylo však jejich povinností 

stát za svými druhy z vesnice. Tito lidé však byli ve sporu 

méně zainteresovaní a styky mezi ob ěma vesnicemi jim 

znateln ě chyb ěly, zejména ženám, které se provdaly z jedné 
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vesnice do druhé. Ve vesnicích tak postupn ě vzr ůstal tlak, 

aby byl tento nep říjemný stav ukon čen, nap říklad nabídkou a 

přijetím kompenzace. K tomu nakonec s pomocí rituální ch 

vyjednava čů v ětšinou došlo. Je však pravdou, že i po 

smírném ukon čení se členové znep řátelených rod ů navzájem 

stranili, nebo ť se na utrp ěnou k řivdu nikdy zcela 

nezapomnělo. I mali čkost se mohla stát p říležitostí k tomu, 

aby se celý spor rozpoutal nanovo. 
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I.2.  Právo nestátních preliterárních spole čností  

 

Lucy Mairová se pom ěrn ě obsáhle zabývá tím, jak se v 

preliterárních spole čnostech napravují k řivdy, jak se 

dosahuje ochrany osob a vlastnictví. Ochranu člen ů daného 

spole čenství p řed nezákonností totiž považuje za jednu 

z funkcí vlády (1962:16). Jakým zp ůsobem se tedy podle Lucy 

Mairové dosahuje tohoto cíle v nejjednodušších 

preliterárních spole čnostech? M ůžeme říci, že se zde 

setkáváme s právem v úzkém slova smyslu, tedy v pod obě 

souboru pravidel, která stanovuje a vynucuje n ějaká právní 

autorita? 

 

I.2.1. Pojetí práva u Lucy Mairové a dalších autor ů  

Na právo m ůžeme podle Lucy Mairové (1972:139) nahlížet 

v mnoha souvislostech. Lze jej považovat za aspekt vlády, 

nebo ť jednou z hlavních funkcí vlády je udržovat právo a  

pořádek ve spole čnosti. V širším slova smyslu se však týká 

také pravidel chování a mechanism ů, které tato pravidla 

prosazují a pat ří tak do oblasti „sociální kontroly“ 

( social control ). 

Lucy Mairová (1972:140) upozor ňuje, že pojmy „právo“ 

( law ) a „zákony“ ( laws ) neznamenají to samé. Zákony 

popisuje jako specifický druh pravidel, kdežto do p ojmu 

právo zahrnuje „celý proces, kterým se prosazují a vynucují 

závazná pravidla, také motivy a hodnoty, které ovli vňují 

soudce, a r ůznorodé sociální síly, které v ětšin ě lidí brání 

v tom, aby se p řed soudce v ůbec kdy dostali“. 

Pojetí práva Lucy Mairové m ůžeme do jisté míry 

odvozovat z toho, které autory v této souvislosti  zmi ňuje 

a jaké k jejich tezím zaujímá stanovisko. V pracech  autorky 

je jedním z často sklo ňovaných jmen Radcliffe-Brown. Ten 

svou definici práva p řevzal od amerického právního 

teoretika Roscoe Pounda. Podle této definice je prá vo 

„sociální kontrola prost řednictvím systematického používání 

síly politicky organizované spole čnosti“ (Radcliffe-Brown 

1965:212). Podle Radcliffe-Browna lze mluvit o práv u tam, 

kde existují n ějaké „organizované právní sankce“. Podle 

Lucy Mairové (1972:143) tak lze říci, že zákony 

v Radcliffe-Brownov ě pojetí jsou ta pravidla, která vymáhá 
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„politicky organizovaná spole čnost“. Autorka vyvozuje, že 

skute čnost, že se Nuer domáhá svých práv vlastními silami  

by pro Radcliffe-Browna znamenala, že nejde o právn í úkon 

( legal action ). Není totiž sou částí soudního systému 

( judicial system ).  

Radcliffe-Brown (1965:212) d ělí právo preliterárních 

spole čností na právo ve řejných trestných čin ů ( law of 

public delicts ) a na právo soukromých trestných čin ů ( law 

of private delicts ). Za ve řejný trestný čin považuje 

skutek, po kterém následuje proces vedený celým 

spole čenstvím nebo jeho p ředstaviteli, kte ří ur čí 

odpov ědnou osobu a bu ď jí n ějak zp ůsobí bolest nebo na ní 

uvalí trest. Co se tý če práva soukromých trestných čin ů, 

obrací se osoba nebo sbor osob, které utrp ěly n ějakou škodu 

porušením uznávaných práv, na ustanovenou soudní au toritu, 

která ozna čí n ěkoho odpov ědným a ur čí zp ůsob jak v ěc 

vy řešit, v ětšinou zaplacením náhrady (Radcliffe-Brown 

1965:213). 

 Jako p říklad národa, kde oba tyto druhy práva chybí, 

uvádí Radcliffe-Brown (1965:216) Juroky ze severní 

Kalifornie, kte ří „nemají žádnou politickou organizaci“. 

„Neprobíhá zde žádný řádný proces, který by se zabýval 

přečiny proti spole čenství a není zde proto právo ve řejných 

trestných čin ů.“ Zp ůsob odškodn ění n ějakého p řečinu zde 

ur čuje zvyk a jeho zaplacení se organizuje na základ ě 

jednání mezi osobami, kterých se v ěc týká. Nikdo se 

neobrací na soudní autoritu, a proto „se zde s práv em 

soukromých trestných čin ů v p řísném slova smyslu 

nesetkáváme“. Jurokové tedy zjevn ě pat ří mezi spole čnosti, 

které podle Radcliffe-Browna nemají právo. Jak toti ž 

Radcliffe-Brown (1965:212) říká v úvodu kapitoly o 

„primitivním právu“, „n ěkteré spole čnosti nemají právo, 

ačkoli všechny mají zvyky, které jsou podporovány 

sankcemi“. Mezi n ě by jist ě zahrnul i Nuery. 

 Lucy Mairová (1972:143) však v tomto sm ěru podrobuje 

Radcliffe-Browna kritice. Tvrdí, že základní pravid la všech 

spole čností jsou stejná a ptá se, pro č máme považovat tato 

pravidla v jedné spole čnosti za zákony a v druhé ne, i když 

jsou v obou totožná (nap říklad zákaz krást majetek druhého 

nebo zákaz n ěkoho zabít) a liší se pouze zp ůsobem vymáhání. 
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U Nuer ů každý usiluje o nápravu k řivd vlastními silami, u 

některých národ ů jde poškozený pro nápravu k ná čelníkovi. 

To podle Lucy Mairové nesta čí k tomu, abychom tvrdili, že 

jedni právo mají a druzí ne.  

 Leopold Pospíšil (1997:18) kritizuje Radcliffe-

Brownovo pojetí práva z jiného hlediska. Ono jediné  

kritérium, jímž Radcliffe-Brown definuje právo, ted y 

použití síly politicky organizovanou spole čností, je 

nedosta čující, nebo ť „fyzická sankce je ...politicky 

organizovanou spole čností často aplikována i mimo oblast 

práva“. Právo, které je podle Pospíšila t řeba zkoumat z 

konkrétních soudních rozhodnutí, má podle tohoto au tora 

čty ři atributy: autoritu, snahu o univerzální aplikaci,  

obligatio (spojuje v sob ě zárove ň názor o právech osoby, 

která utrp ěla škodu protiprávním jednáním obvin ěného, a 

povinnosti obvin ěného, který svým jednáním porušil právem 

uznávaný vztah) a sankci. ∗ Podle Pospíšila (1997:60) má 

každá skupina či podskupina spole čnosti vlastní právní 

systém a tvrdí, že „ve spole čnosti je tolik právních 

systém ů, kolik je zde fungujících podskupin“. Proto mluví o 

„multiplicit ě právních systém ů“ každé spole čnosti.  

Podle Mairové (1972:144) Pospíšil „shledává právo 

v pravidlech, s nimiž není spojena žádná fyzická sa nkce“. 

Pospíšil (1997:20) dokonce kritizuje p řístup n ěkterých 

antropolog ů, kte ří se ve svém pojetí práva p říliš soust ředí 

na trestní právo, konkrétn ě na „neautorizované násilí“, 

které se trestá násilím v podob ě fyzických sankcí. Tito 

auto ři pak podle Pospíšila zapomínají na mnohé nenásilné  

ekonomické či sociopsychologické sankce. Zárove ň 

upozor ňuje, že často spojují veškeré násilí s právem. Lucy 

Mairová (1972:144) p řipomíná, že Radcliffe-Brown si byl 

vědom nenásilných sankcí, nepovažoval je však za práv ní, 

nebo ť nebyly nijak organizované. 

Podívejme se nyní na pojetí práva u Evans-Pritchard a 

(1940:6). Pokud definujeme právo jako „rozsudky vyd ávané 

nezávislou a nestrannou autoritou, která má moc svá  

rozhodnutí prosadit“, pak podle n ěho Nuerové nemají právo. 

                                                 
∗ Jedním z Pospíšilových atribut ů se budeme zabývat i v následující 
kapitole, kde se spole čně s ním tážeme, zda se ve spole čnostech 
s minimální vládou lze setkat s autoritou či v ůdci. Viz str. 34.  
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Rovněž tvrdí (1940:162), že Nuerové „v úzkém slova smysl u 

nemají právo“. Pro ur čité p řípady uznávají dohodnuté 

kompenzace, ale žádnou autoritu, která by vynášela nebo 

vynucovala rozsudky. Neexistují zde osoby či rady se soudní 

či výkonnou mocí. O existenci práva ne v „úzkém slov a 

smyslu“, nýbrž v omezeném a relativním smyslu je vš ak 

v Evans-Pritchardov ě knize p řece řeč. Jde o právo v podob ě 

„morální povinnosti urovnávat spory konven čními zp ůsoby, ne 

ve smyslu právního procesu či právních institucí“  

(1940:168). ∗  

 Podle Lucy Mairové (1972:140) chce Evans-Pritchard  ve 

svém popisu nuerského práva říci, že „právo existuje tam, 

kde lidé souhlasí, že jisté činy porušují práva druhých a 

kde se shodují, že zaplacením kompenzace je možné n apravit 

křivdy a tím spory formáln ě urovnat a strany usmí řit“. 

Nepřímo tak Evans-Pritchard podle autorky definuje práv o na 

základ ě instituce, kterou je „proces kompenzace a usmí ření“ 

Kde se tato instituce neuznává, v p řípad ě Nuer ů mezi 

jednotlivými kmeny, tam nelze podle Evans-Pritchard a mluvit 

o právu. 

 V neposlední řadě bychom m ěli zmínit pojetí práva u 

Bronislawa Malinowského. Ten by podle Mairové (1972 :147) 

hledal právo v každé spole čnosti, čímž podle autorky odmítá 

myšlenku, že lidé preliterárních spole čností nemají právo a 

automaticky a bezmyšlenkovit ě se řídí jen zvyky. Autorka 

(1962:18)  v této souvislosti p řipomíná, že „v žádné 

spole čnosti se lidé pravidly ne řídí automaticky a že každá 

spole čnost má n ějaké prost ředky, jak si zajistit poslušnost 

a jak se vypo řádat s provinilci“. Za „velký p řísp ěvek na 

tomto poli“ Mairová (1972:141) považuje Malinowskéh o d ůraz 

na reciprocitu ve spole čenském život ě, tedy na skute čnost, 

že lidé preliterárních spole čností jsou na sob ě závislí, 

z čehož jim plynou vzájemné povinnosti a závazky. ∗∗  

                                                 
∗ Podle Maxe Gluckmana (1965:182) dokonce neexistuje právo v úzkém slova 
smyslu. R ůzní auto ři totiž v souvislosti s preliterárními spole čnostmi 
vždy o n ějaké form ě práva či právních vztazích hovo řili, a čkoli jim 
právo v „úzkém slova smyslu“ upírali. Gluckman prot o navrhuje, abychom 
t ěmto spole čnostem právo neupírali a spíše říkali, že „se jim nedostává 
právních institucí“.  
∗∗ Leopold Pospíšil (1997:29) reciprocitu nepovažuje z a univerzální 
prost ředek k zajišt ění sociální kontroly. Na základ ě vlastních výzkum ů 
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I.2.2. Odvetný boj a krevní msta u Lucy Mairové a 

Evans-Pritcharda  

Když jsme zmínili podle našeho názoru nejd ůležit ější 

antropology, o nichž Lucy Mairová v souvislosti s p rávem 

hovo ří, m ůžeme ud ělat další krok. P ři zkoumání pojetí práva 

u Lucy Mairové nám jist ě p řinese mnohé poznatky, zam ěříme-

li se blíže na to, v jaké podob ě se lze podle jejího názoru 

v preliterárních spole čnostech s právem setkat. Lze vlastn ě 

podle Lucy Mairové říci, že tyto spole čnosti mají právo? 

Panuje v nich Hobbesova válka všech proti všem nebo  spíše 

„ řízená anarchie“ ( ordered anarchy ), jak popisuje 

uspo řádání Nuer ů Evans-Pritchard (1940:6)? 

Autorka ve své práci samoz řejm ě kategoricky odmítá 

Hobbesovy myšlenky a říká, že preliterární spole čnosti se 

neoddávají neustálým bratrovražedným boj ům. Mají totiž 

„ur čitá pravidla, o nichž si každý myslí, že je správné  je 

dodržovat“ (Mair 1962:35). Pokud se v t ěchto spole čnostech 

bez policie a soud ů vyskytuje násilí, pak je to v ětšinou 

proto, že tato pravidla n ěkdo porušil. Všeobecn ě uznávaná 

pravidla se v ětšinou týkají užívání síly a boj vlastními 

silami bývá „legitimním prost ředkem“, jak se domoci ochrany 

osoby a vlastnictví (Mair 1962:10). P říkladem takové 

spole čnosti jsou, jak uvidíme, Nuerové. 

Skute čnost, že v t ěchto spole čnostech nepanuje válka 

všech proti všem je podle Mairové (1962:35) dána tí m, že se 

v nich uznává „pravidlo zákonnosti“ ( rule of law ). Tento 

výraz podle Mairové  ozna čuje „situaci, v níž jsou mírové 

vztahy považovány za normální a tyto vztahy lze por ušit 

jedin ě tehdy, existuje-li pro to n ějaké oprávn ění“ 

(tamtéž). Pravidlo zákonnosti se vždy týká dané sku piny; 

jde o ur čitá pravidla, která uznávají členové této skupiny 

a pro ne členy neplatí. ∗ Mírovými vztahy Mairová (1962:36) 

                                                                                                                                                 
totiž došel k záv ěru, že není možné, aby lidé dodržovali ur čitá 
pravidla a respektovali vzájemné závazky jen proto,  že si uv ědomují 
dlouhodobou prosp ěšnost takového chování.  
∗ „Pravidlo zákonnosti“ ozna čuje Lucy Mairová (1972:116) za Evans-
Pritchard ův pojem. O pravidle zákonnosti lze podle Evans-Prit charda 
mluvit v rámci skupiny, která uznává pravidlo, že v  p řípad ě poškození 
může odpov ědná strana nabídnout odškodn ění. V p říští kapitole uvidíme, 
že Evans-Pritchard považuje za politické spole čenství takovou skupinu 
lidí, v níž se uznává pravidlo zákonnosti. V tomto smyslu by byl kmen 
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míní, že v rámci této skupiny lidé o čekávají p řinejmenším 

„zabezpe čení života a majetku“. Mairová dodává, že „všechny 

spole čnosti, i ty s nejjednodušším materiálním zázemím, 

mají jasná vlastnická pravidla“, která se v ětšinou týkají 

zví řat či p ůdy (tamtéž).       

Již jsme zmínili, že Radcliffe-Brown považuje užívá ní 

násilí za legální jen pokud vychází z rozhodnutí n ějaké 

autority. U Nuer ů a jim podobných národ ů se však 

nesetkáváme s osobami, které by k tomu m ěly oprávn ění. 

Přesto však Nuerové rozeznávají ur čité p řečiny a uznávají, 

že lidé mají nárok usilovat o nápravu jim zp ůsobených k řivd 

(tamtéž).   

V kapitole o p říbuzenství jsme mluvili o tom, že 

dojde-li u Nuer ů a jim podobných národ ů k vražd ě, je 

povinností rodu usilovat o nápravu bu ď tím, že zabijí vraha 

či jeho blízkého agnátského p říbuzného, nebo p řijmou 

kompenzaci. Podle Lucy Mairové (1962:37) znamená po msta a 

kompenzace „uznání, že zabití je porušením pravidel “. Boj 

mezi rody jednoho kmene, který vznikne zejména jako  

následek vraždy, m ůžeme podle Mairové (1962:39) „oprávn ěně, 

i když paradoxn ě, popisovat jako prost ředek udržování práva 

a po řádku“. 

Zastavme se na chvíli u toho, co si máme p ředstavit 

pod pojmy „odvetný boj“ ( feud ) a krevní msta ( blood-feud ). 

Podle Evans-Pritcharda (1940:150) je odvetný boj „d louhé 

vzájemné nep řátelství mezi lokálními spole čenstvími kmene“. 

Pakliže v rámci kmene došlo k vražd ě, povinnost pomsty mají 

jen nejbližší agnátští p říbuzní zavražd ěného. P řesto jsou 

do sporu ur čitým zp ůsobem zataženi i členové spole čenství, 

do nichž znesvá řené strany pat ří a pak mluvíme o „odvetném 

boji“. Chceme-li však popsat onen vztah, který nast al mezi 

nejbližšími p říbuznými vraha a zavražd ěného, pak mluvíme o 

„krevní mst ě“ ( blood-feud ). Takto rozlišuje tyto dva pojmy 

Evans-Pritchard a Lucy Mairová (1972:116) se rovn ěž zmi ňuje 

o tom, že termín odvetný boj má „širší význam“ než pojem 

krevní msta. 

                                                                                                                                                 
nejširším politickým spole čenstvím Nuer ů, nebo ť mezi dv ěma kmeny již 
neplatí, že v p řípad ě vraždy a jiných p řečin ů je možné nabídnout a 
přijmout kompenzaci.     
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Je patrné, že oba auto ři kladou p ři odlišování obou 

t ěchto pojm ů d ůraz na to, kterých lidí se vzniklá situace 

týká. Podle našeho názoru však zapomínají na skute čnost, že 

odvetný boj je vlastn ě pomsta bez omezení, odvetný násilný 

akt, p ři kterém hrozí nebezpe čí, že tato situace bude trvat 

a řet ězit se. Je to nejstarší zp ůsob, jak reagovat na 

zabití, ale nelze říci, že by se jednalo o právo. 

S náznakem práva se setkáváme až v p řípad ě instituce krevní 

msty, což je kulturn ě zavedené pravidlo, na jehož základ ě 

je zabití vraha legitimní, zabití mstitele však již  ne. 

V tom tedy spo čívá základní rozdíl mezi odvetným bojem a 

krevní mstou jakožto institucí a na základ ě takového 

rozlišení je také možné zkoumat, zda v dané spole čnosti 

existují po čátky práva. 

Je možné, že kritikem pojetí odvetného boje jakožto  

jevu, který podporuje právo, by byl Leopold Pospíši l (1997: 

20). Ten totiž považuje odvetný boj, tedy pomstu be z 

omezení, za „antitezi“ práva a skute čnost, že n ěkte ří 

antropologové chápou tento jev jako „projev“ či „formu 

práva“, dává za vinu jejich nedostate čnému právnímu 

vzd ělání a „nepat ři čnému okouzlení nápadn ějším trestním 

právem a násilím“. Podle Pospíšila je odvetný boj v  opozici 

vůči právu proto, že probíhá mezi skupinami a není pod řízen 

žádné nad řazené nebo alespo ň spole čně uznávané autorit ě. 

Právo se p řitom v Pospíšilov ě pojetí týká jedné skupiny a 

je „mechanismem“, který urovnává prost řednictvím nad řazené 

autority spory této skupiny.    

 Pospíšilov ě podmínce, že právo se má týkat jedné 

skupiny, by podle našeho názoru odvetný boj v podán í 

Mairové a Evans-Pritcharda odpovídal. Již jsme zmín ili, že 

podle Evans-Pritcharda je odvetný boj nep řátelství mezi 

„lokálními spole čenstvími“ kmene. Lucy Mairová (1962:46) 

dokonce výslovn ě říká, že by bylo „možné tvrdit, že odvetný 

boj je záležitostí vnit řní, protože podporuje všemi 

uznávané právo“. Faktem ovšem je, že odvetný boj ne ní řízen 

nějakou nad řazenou právní autoritou, kterou považuje 

Pospíšil za jeden ze základních atribut ů práva. Členové 

politických spole čenství Nuer ů podle Mairové (1962:47) 

„neuznávali spole čnou autoritu“. „Mezi Nuery není žádný 
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jednotlivec, který by byl oprávn ěn říci, že je boj 

přípustný, nebo p řikázat, že musí p řestat.“ (Tamtéž)  

 Evans-Pritchard však popisuje krevní mstu jako 

kmenovou instituci a považuje ji za zp ůsob, jímž se 

dosahuje nápravy. Tvrdí, že o nuerském právu je t řeba 

hovo řit v souvislosti s krevní mstou. „V ědomí, že Nuer je 

state čný a ochotný postavit se proti agresi a prosadit sv á 

práva palicí a kopím, zajiš ťuje respektování osoby a 

vlastnictví.“ Podle jeho názoru „strach z vystavení  se 

krevní mst ě je ve skute čnosti nejd ůležit ější právní sankcí 

kmene a hlavní zárukou života a vlastnictví jednotl ivce“ 

(1940:150). Podle Evans-Pritcharda (1940:169) je u Nuer ů 

základem vymáhání práva p ředevším násilí a ú činnost práva 

je tak dána zejména tím, jak daleko od sebe strany ve sporu 

žijí. Čím od sebe žijí dále, tím mén ě je pravd ěpodobné, že 

se spor n ějakou cestou urovná. Pokud k sob ě mají ob ě strany 

blíže, pak strana v neprávu často zaplatí kompenzaci ze 

strachu, že se poškození uchýlí k násilí.  

Lucy Mairová rovn ěž zastává názor, že odvetný boj 

právo podporuje a tvrdí n ěco velmi podobného jako Evans-

Pritchard. „...v ědomí, že muž, který se považuje za 

poškozeného, bude bez váhání bojovat, ve skute čnosti 

podporuje právo, a čkoli by se na první pohled mohlo zdát, 

že jde o stav bezpráví...“. (Mair 1962:40) Evans-Pr itchard 

i Lucy Mairová tak kladou d ůraz na násilí, které podle nich 

podporuje právo. Je sice pravdou, že v ědomí, že se každý 

Nuer uchýlí k násilí m ůže vlastn ě paradoxn ě násilí 

omezovat. Evans-Pritchard, který dokonce mluví o kr evní 

mst ě jako o kmenové instituci, však nezmi ňuje, že by se 

jednalo o pomstu s omezením a d ůraz klade jen na její 

násilnou stránku. V takovém p řípad ě lze d ůvodn ě pochybovat, 

že by Nuerové po této stránce m ěli právo. 

 

I.2.3. Náprava k řivd u konkrétních preliterárních 

spole čností  

Vid ěli jsme tedy, že i v t ěch nejjednodušších 

spole čnostech se setkáváme s ur čitými pravidly, která 

všichni považují za dobré dodržovat. Nyní m ůžeme uvést 

příklady toho, jak jsou v t ěchto spole čnostech tato 

pravidla podep řena. Lucy Mairová popisuje v knize Primitive 
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Government  poměrn ě obšírn ě zp ůsob nápravy k řivd u Nuer ů, a 

to velmi podobn ě jako Evans-Pritchard, na jehož knihu The 

Nuer  se autorka často odvolává.  

 Nejprve musíme p řipomenout, že p ři urovnávání spor ů  v 

národech východní Afriky hrají významnou roli p říbuzenské 

vztahy a p ůvod, zejména v mužské linii, tedy základní 

organiza ční principy t ěchto spole čností. Pokud je poškozen 

jeden člen rodu, znamená to poškození celého rodu. Ten má 

povinnost se za svého druha postavit v úsilí o nápr avu. 

Může jít o snahu získat od druhé strany náhradu v pod obě 

dobytka. To vypadá často tak, že si poškozená strana vezme, 

co jí podle jejího názoru náleží. V p řípad ě závažného 

přečinu, jako je vražda, se m ůže poškozený rod uchýlit 

k násilí. 

 V ěnujme se nyní tomu, jak se v p řípad ě spor ů a p ři 

jejich urovnávání chovají Nuerové, u nichž se podle  Lucy 

Mairové právo podporuje „svépomocí“ každého jednotl ivce, 

ale v žádném p řípad ě to neznamená stav války všech proti 

všem. Zmi ňuje, že podle Evans-Pritcharda žijí ve stavu 

„ řízené anarchie“ ( „ordered anarchy“ ) a dodává, že o 

anarchii mluví proto, že „nem ěli žádného vládce, o řádu 

proto, že lidé si byli velmi dob ře v ědomi svých práv“ (Mair 

1974:130). Není zde žádná autorita, které by si moh l Nuer 

v p řípad ě poškození st ěžovat, a spory tak musí řešit 

vlastními silami. ∗   

 Pokud jde o menší konflikty, jako je cizoložství n ebo 

urážka, vyzve obvykle Nuer pachatele na souboj. „Bo j Mezi 

členy vesnice má taková pravidla, aby neskon čil smrtí“ 

(Evans-Pritchard 1940:151). Nuerové z jedné vesnice  tak 

nepoužívají ošt ěpy, nýbrž pouze klacky. Bojují sice do 

posledních sil, p řihlížející vesni čané se však snaží 

zabránit vážn ějším následk ům boje a sv ůj vliv p ři tom 

uplat ňují i „starší muži“ (Mair 1962:41). Podobný souboj 

mezi členy r ůzných vesnic ovšem v ětšinou kon čí smrtí. Toho 

si jsou Nuerové v ědomi a místo aby se pustili do boje se 

sousední vesnicí, nechají zakro čit muže s leopardí k ůží 

nebo starší.  

                                                 
∗ I v afrických královstvích se setkáváme s možností usilovat o nápravu 
křivd svépomocí. Poškozená strana k tomu však musí mí t svolení 
panovníka či ná čelníka.  
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 Co se d ěje, nastane-li krevní msta? Ke slovu p řichází 

muž s leopardí k ůží, „rituální odborník“ (Mair 1974:131), 

který má roli vyjednava če v p řípad ě vážných spor ů. Jeho 

funkce je d ědi čná, a proto m ůže pocházet jen z n ěkterých 

rod ů. V ětšinou m ěla každá vesnice jednoho takového muže. 

Své pojmenování získal proto, že p řes rameno nosil leopardí 

kůži na znamení svého postavení. V knize Primitive 

Government  Lucy Mairová používá pro jeho pojmenování termín 

„ná čelník“ s leopardí k ůží, a čkoli upozor ňuje, že nemá 

právo „vyžadovat poslušnost“ ostatních (1962:41). V  knize 

African Societies však za číná užívat název „kn ěz zem ě“ 

( earth-priest ) „jako Evans-Pritchard ve svých pozd ějších 

pracech, nebo ť ozna čuje jeho postavení p řesn ěji“ 

(1974:131). Je totiž posvátným zp ůsobem spojen se zemí, 

která mu dává rituální moc, nap říklad „žehnat a proklínat“ 

(Evans-Pritchard 1940:172). Z d ůvodu, že nejde o osobu, 

která by byla nad řazená ostatním a dávala jim rozkazy, jej 

budeme v této práci nazývat mužem s leopardí k ůží.    

Evans-Pritchard (1940:173) upozor ňuje, že muž s 

leopardí k ůží není osoba s vysokou autoritou, jak by se 

mohlo na první pohled zdát. „Zabývá se pouze urovná váním 

krevní msty, nebo ť odvetný boj nem ůže být bez jeho zásahu 

urovnán, a v této skute čnosti spo čívá jeho politický 

význam“. Je to zkrátka prost ředník, který jedná, pakliže 

jsou ob ě strany ochotné spor urovnat.         

  Jak jsme již zmínili, pomsta je povinností agnáts kých 

příbuzných zavražd ěného. Podle Mairové (1962:41) to 

vyžaduje jeho duch, který by mohl na poz ůstalé „seslat 

pohromu“, pokud by svou povinnost nesplnili. Vrah s i je 

nebezpe čí, které mu od p říbuzných zavražd ěného hrozí, 

vědom, a proto sp ěchá do domu muže s leopardí k ůží, který 

mu poskytne azyl a pom ůže mu o čistit se od krve, kterou 

prolil. V jeho dom ě je vrah v bezpe čí, nebo ť zem ě je tu 

posvátná a jakékoli násilí je zde zapov ězeno (Mair 

1974:131). Dodejme, že jde vlastn ě o azylové místo, které 

do jisté míry řeší problém pomsty bez omezení, čili 

odvetného boje. Zamezuje dalším zlo čin ům tím, že paradoxn ě 

zvýhod ňuje pachatele a dává tak prostor k jednání.  

Vrah ve skute čnosti nebývá v bezprost ředním ohrožení 

dlouho, mstitelé v ětšinou jen pár dní hlídají okolí domu 
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leopardího muže a pak se vrátí ke svým každodenním 

činnostem. Podle Evans-Pritcharda (1940:153) zde vra h 

zůstane i n ěkolik týdn ů, aby se hn ěv p říbuzných uklidnil, a 

teprve pak za číná muž s leopardí k ůží jednat. Nejprve 

zjiš ťuje, zda mají p říbuzní vraha dost dobytka k zaplacení 

náhrady a zda jsou ochotni ji zaplatit. Pak se jde zeptat, 

zda jsou p říbuzní zavražd ěného ochotni takovou náhradu 

přijmout. Obvykle z hrdosti odmítnou, ve skute čnosti však 

zájem o kompenzaci mají. Toho si je vyjednava č v ědom a 

proto trvá na tom, aby kompenzaci p řijali a dokonce jim 

vyhrožuje prokletím. V tom moment ě se v ětšinou nechají 

přemluvit, nebo ť to mohou svést na to, že necht ěli 

rozzlobit nadp řirozené síly. Tvrdí, že ustupují jen z úcty 

k muži s leopardí k ůží.  

 Je t řeba zd ůraznit, že podle Mairové nejv ětší nesnáz 

„odvetného boje“ plyne z rituálních d ůsledk ů, které s sebou 

tento stav nese. „Lidé, mezi nimiž probíhá krevní m sta, 

nemohou jíst a pít ze stejných nádob. V ěří, že by pak 

zemřeli.“ (Mair 1962:44) M ůžeme k tomu dodat, že je tomu 

tak proto, že spole čně jíst znamená stát se „p říbuznými“, 

mít kus spole čného t ěla. Nuerové jsou p řitom, jak jsme 

zmínili výše, často nuceni kv ůli nedostatku potravy jíst 

v cizích domácnostech. Obyvatele vesnic k sob ě také často 

poutají p říbuzenská pouta vzniklá vzájemnými s ňatky a ve 

stavu odvetného boje jsou pravidelné styky zcela p řerušeny. 

To vše spojené s nátlakem obyvatel, kterých se spor  netýká 

tak p římo, urychluje urovnání celé záležitosti.  

 Když se dohodne kompenzace a poškození dostanou as i 

dvacet z celkových čty řiceti kus ů dobytka, prob ěhne ob řad 

usmí ření. Stav odvetného boje je formáln ě ukon čen, ale jak 

nám říká Evans-Pritchard (1940:154), blízcí p říbuzní obou 

stran spolu nebudou jíst roky a stav nep řátelství budou mít 

na pam ěti i další generace. Proto se ob ě strany sob ě 

navzájem rad ěji vyhýbají, aby n ějaká mali čkost nezavdala 

pří činu k rozpoutání celého sporu nanovo. Všichni Nuero vé 

totiž navzdory veškerým platbám a ob ětem uznávají, že 

„odvetný boj trvá navždy“ (Evans-Pritchard 1940:155 ). 

Z toho d ůvodu se m ůžeme domnívat, že Nuerové nemají právo, 

nebo ť pomsta bez omezení, tedy odvetný boj, znamená abse nci 

práva.  
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 P řesto m ůžeme mluvit alespo ň o formálním ukon čení 

odvetného boje, které zbavuje v ětšinu lidí nep říjemností, 

které s ním byly spojeny. Evans-Pritchard však upoz or ňuje, 

že s rychlým urovnáním tohoto stavu se setkáváme v ětšinou 

jen tam, kde k sob ě mají ob ě strany pom ěrn ě blízko a kde se 

zmín ěné nep říjemnosti intenzivn ě projevují. „Spole čný život 

se stavem odvetného boje nejde dohromady.“ (Evans-P ritchard 

1940:156) Čím jsou od sebe znesvá řené segmenty dále, tím je 

pravd ěpodobn ější, že spor z ůstane neurovnán. Proto Evans-

Pritchard říká (1940:157), že „relativní snadnost, s níž se 

urovnávají spory, je znakem soudržnosti spole čenství“. Kmen 

je nejv ětší uskupení, kde je možné urovnat spor, t řebaže 

s menší pravd ěpodobností. V p řípad ě konfliktu mezi členy 

r ůzných kmen ů již nemluvíme o odvetném boji, nýbrž o válce, 

nebo ť zde neplatí možnost kompenzace a každé zabíjení je  

legitimní (Mair 1962:38). 

Kromě Nuer ů se Lucy Mairová v knize Primitive 

Government zabývá také urovnáváním spor ů u dalších 

nilotických národ ů. O nich však máme podle autorky v tomto 

směru mén ě údaj ů.  

U Dink ů (Mair 1962:48) platilo, že v p řípad ě vraždy 

mezi členy r ůzných kmen ů měli p říbuzní zavražd ěného 

povinnost pomsty. Mezi členy jednoho kmene se však m ěla 

taková situace urovnat kompenzací. I Dinkové m ěli rituální 

prost ředníky, kterým se říkalo „mist ři rybá řské harpuny“ 

( masters of the fishing spear ). Pocházejí ze zvláštních 

aristokratických rod ů
∗, kterým se říká „lidé rybá řské 

harpuny“ (Mair 1974:194). 

 Anuakové nikoho podobného nemají, v každé vesnici je 

však pohlavár, který m ůže p řisp ět k urovnání sporu. Mairová 

však upozor ňuje (1962:49), že tento pohlavár nemá tém ěř 

žádné vládní funkce a p ři sporech nehraje roli soudce. I 

Anuakové mají možnost se pomstít, mohou se však tak é 

obrátit na pohlavára. Pohlavá ři ze dvou vesnic spolu se 

staršími se pak mohou sejít a dohodnout se na smírn ém 

řešení. Na tak malém prostoru, jako je vesnice, by b yl 

odvetný boj zhoubný, a proto posílají lidé vraha a jeho 

                                                 
∗ Označení „aristokratický“ je t řeba brát u t ěchto spole čností 
s rezervou. V ětšinou šlo o skupinu s jistými privilegii, v p řípad ě 
Dink ů měli její členové možnost pást dobytek v nejvhodn ější oblasti.   
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příbuzné mimo vesnici, dokud neochladne hn ěv ob ětí. I zde 

se tedy vrahovi poskytuje ochrana, aby se zabránilo  ší ření 

násilí. Řešením m ůže být i to, že se natrvalo odst ěhují. 

 Šilúkové (Mair 1962:50) ú častnící se odvetného boje 

museli žít, podobn ě jako Nuerové, v odlou čení. To je 

v rámci menších skupin vedlo k rychlému urovnání sp oru. 

Někdy však mohl odvetný boj trvat i roky. Takový spor  mohl 

při rituálu usmí ření ukon čit tzv. Reth. Touto postavou se 

Šilúkové od ostatních Nilot ů liší, nebo ť pro celý národ 

existoval jen jeden Reth ∗. Lucy Mairová však zd ůraz ňuje, že 

i zde „se pohybujeme v oblasti, kde respekt k práv ům 

zajiš ťuje hlavn ě uznání toho, že jsou za n ě lidé oprávn ěni 

bojovat a v ědomí, že jsou p řipraveni to ud ělat“ (tamtéž). 

  

 I.2.4. Záv ěry 

 

Nyní m ůžeme shrnout základní poznatky o tom, jak Lucy 

Mairová vnímá právo ve zmi ňovaných preliterárních 

spole čnostech. Autorka odmítá, že by v nich panovalo 

nekon čící bezpráví, nebo ť všechny uznávají ur čitá pravidla, 

která by se m ěla dodržovat. Tvrdí, že základní pravidla 

všech spole čností jsou stejná, pro p říklad uvádí „ochranu 

života a zdraví“ či „vlastnická práva“ (Mair 1972:143). 

Skute čnost, že v n ěkterých spole čnostech chrání lidé svá 

práva vlastními silami a v jiných se obracejí k nad řízené 

autorit ě nás podle autorky neoprav ňuje prvním právo upírat 

a druhým ne. 

Za významný považujeme Evans-Pritchard ův pojem 

„pravidlo zákonnosti“ ( rule of law ). Tento termín Mairová 

interpretuje jako situaci panující uvnit ř dané skupiny, 

jejíž členové považují mírové vztahy za normální a násilí 

či narušení této situace p řijímají jen tehdy, pokud to 

považují za legitimní. Od Lucy Mairové se na r ůzných 

místech dozvídáme, že podle Evans-Pritcharda panova lo 

„pravidlo zákonnosti“ v takovém spole čenství, kde 

existovala možnost kompenzace a usmí ření. Není obtížné si 

všimnout, že pojetí práva u Lucy Mairové a Evans-Pr itcharda 

má mnoho sty čných bod ů. 

                                                 
∗ Více se jím budeme zabývat v dalších kapitolách, vi z kapitola I.3.3., 
str. 38 a kapitola II.2.1., str. 55.  
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Podle Mairové se práva nikde nedodržují automaticky  a 

platí to i pro zmi ňované spole čnosti bez institucí 

podobných policii či soudu. M ůžeme říci, že podle autorky 

zde tyto instituce nahrazuje „odvetný boj“ či „krevní 

msta“. Možnost pomsty či odvetného boje zde podle Mairové 

nesv ědčí o bezpráví. Podle jejího názoru právo podporují a  

sv ědčí o tom, že tyto spole čnosti uznávají jisté činy jako 

přečiny, o jejichž nápravu mohou lidé usilovat násilím,  ale 

i prost řednictvím kompenzace. To jsou podle autorky 

legitimní prost ředky, jak se m ůže každý domoci vlastních 

práv. I v tomto sm ěru se stanovisko Mairové velmi podobá 

názoru Evans-Pritcharda. 

S jistotou m ůžeme říci, že možnost pomsty omezuje 

násilí v dané spole čnosti – vrah si možná rozmyslí, zda 

spáchá vraždu, když ví, že bude následovat pomsta z  řad 

příbuzných zavražd ěného. Domníváme se však, že nejde o 

skute čnost podporující právo. Lucy Mairová ani Evans-

Pritchard totiž nerozlišují odvetný boj a krevní ms tu v tom 

smyslu, že odvetný boj je pomsta bez omezení, kdežt o krevní 

msta jakožto instituce je vlastn ě kulturn ě dané pravidlo, 

podle kterého je zabití vraha legitimní, ovšem zabi tí 

mstitele již ne. Pakliže platí instituce krevní mst y, m ělo 

by to znamenat, že p říbuzní vraha si uv ědomují, že konání 

mstitel ů je legitimní a nem ěli by se proto uchýlit 

k odvetným krok ům. S popisem instituce krevní msty v této 

podob ě se však v pracech Evans-Pritcharda a Lucy Mairové 

nesetkáváme. Lucy Mairová v knize Primitive Government  

pojmy „ feud “ a „ blood feud “ p řesn ě nedefinuje a není zcela 

jasné v jakém smyslu je od sebe odlišuje, a čkoli se oba 

v knize objevují. Stejným dojmem na nás p ůsobí užívání 

tohoto pojmu u Evans-Pritcharda. Z tohoto hlediska je proto 

obtížné posoudit, zda Nuerové mají právo či ne. Fakt, že 

odvetný boj, a čkoli bývá formáln ě ukon čen ob řadem, podle 

Nuer ů ve skute čnosti trvá dál a m ůže znovu otev řeně 

propuknout, sv ědčí spíše o absenci práva.  

Vid ěli jsme však také, že se v t ěchto spole čnostech 

setkáváme s možností azylového místa, které v p řípad ě Nuer ů 

poskytuje muž s leopardí k ůží, v p řípad ě Anuak ů zas lidé 

pošlou vraha pry č z vesnice. V obou p řípadech se poskytuje 

vrahovi ochrana, která má zajistit, aby se násilí 
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neřet ězilo. Po n ějaké dob ě totiž vztek p říbuzných opadne a 

naskýtá se tak možnost k vyjednávání o kompenzaci. Nuerové 

mají pro tento p řípad rituálního vyjednava če – muže 

s leopardí k ůží -, který se snaží zprost ředkovat mezi ob ěma 

stranami dohodu o kompenzaci. V tomto sm ěru bychom naopak 

mohli mluvit o d ůležitém kroku sm ěrem k právu. Musíme však 

zdůraznit, že ani Evans-Pritchard (1940:164), který ži l 

mezi Nuery pom ěrn ě dlouho, nebyl na vlastní o či sv ědkem 

takového postupu a v ěděl o n ěm pouze z vypráv ění. Podle 

jeho názoru se tato metoda používala velmi z řídka a jen 

tehdy, když byly ob ě strany blízcí sousedé a pat řily do 

spole čenství t ěsně spojených mnoha sociálními pouty. Muž 

s leopardí k ůží mohl hrát roli zprost ředkovatele pouze 

tehdy, když to cht ěly ob ě strany a nebyl autoritou, která 

by mohla vynášet nebo vynucovat rozsudek. 

Můžeme tedy říci, že se zde setkáváme s elementárními 

počátky práva či s postupy, které jsou cestou sm ěrem 

k právu. Zavedení azylu, tedy zvýhodn ění pachatele, vede 

k uklidn ění emocí poškozené strany a spole čně s existencí 

rituálního zprost ředkovatele vytvá ří prostor k jednání. 

Alternativou k násilí je zavedení možnosti kompenza ce, kdy 

rod, jehož člen se provinil, nabídne poškozeným ur čitou 

náhradu. Celý tento proces je jistá kulturní instit uce, 

která m ůže odvrátit zni čující následky odvetného boje.     

S právem v úzkém slova smyslu, tedy v podob ě pravidel 

vynucovaných právní autoritou schopnou tato pravidl a 

prosadit a vynucovat, se zde však nesetkáváme. 
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I.3.  Politické uspo řádání nestátních preliterárních 

spole čností – minimální vláda  

 

V této kapitole nás bude zajímat, jak vypadá politi cké 

uspo řádání nejjednodušších preliterárních spole čností, 

kterým Lucy Mairová p řisuzuje „minimální vládu“. Ukážeme, 

co má Mairová tímto termínem na mysli, bude nás zaj ímat, 

zda se zde setkáváme s lidmi ve v ůdčím postavení, jaké jsou 

jejich funkce a zda lze mluvit u t ěchto spole čností o vlád ě 

v podob ě souboru osob nebo instituce s oprávn ěním 

rozhodovat ve jménu všech a se schopností tato rozh odnutí 

prosadit. 

 

I.3.1. Základní pojmy 

Nejprve uvedeme n ěkolik pojm ů, s nimiž Lucy Mairová 

pracuje, a pokusíme se objasnit jejich význam. Za 

nejd ůležit ější a autorkou nej čast ěji používané považujeme 

termíny politické spole čenství, vláda a politika. 

Lucy Mairová ve svých textech uvádí dv ě definice 

politického spole čenství ( political community ). Jedna 

pochází od Schapery, který podle Mairové (1962:14) tento 

termín užíval „pro každou skupinu lidí, která má sp ole čné 

zákony, panovníky či vládu“. K tomu m ůžeme dodat, že 

politickým spole čenstvím Schapera nazývá „skupinu lidí 

uspo řádaných do jednoho celku a spravující své záležitos ti 

nezávisle na vn ějším řízení“ (cit. u Mair 1972:112). Podle 

autorky také Schapera mluví o politickém spole čenství 

jakožto o skupin ě lidí, „za n ěž rozhoduje n ějaká osoba či 

osoby s oprávn ěním rozhodovat“ (Mair 1962:38). ∗  

Druhá definice pochází od Evans-Pritcharda. Termín 

„politické spole čenství“ je u n ěho úzce spojen s „pravidlem 

zákonnosti“ ( rule of law ). ∗∗ P řipome ňme, že tento pojem dle 

                                                 
∗ Lucy Mairová (1962:14) rovn ěž dodává, že Schapera upozornil na 
skute čnost, že i „ta nejmenší a nejjednodušší politická s pole čenství 
mají své území“. Nemusí jej mít p řesn ě vymezené, protože k tomu ani 
nemají prost ředky, ur čité pov ědomí o svém území však mají. Vyvrátil tím 
domněnky autor ů, kte ří m ěli za to, že dané území s platnými zákony pro 
každého obyvatele mají pouze státy. Lucy Mairová (1 962:16) dochází 
k záv ěru, že „politické spole čenství má své vlastní území, a ť už 
existuje ve form ě státu či nikoliv“.  
∗∗ O pravidle zákonnosti již byla řeč v kapitole I.2.2., str. 18. 
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Evans-Pritcharda znamená, že v p řípad ě zp ůsobené k řivdy je 

možné ji napravit zaplacením kompenzace. Uskupení l idí, 

které jednotn ě uznává pravidlo zákonnosti lze pak podle 

Evans-Pritcharda považovat za „politické spole čenství“ 

(Mair 1972:117). V tomto smyslu je pak kmen nejširš ím 

politickým spole čenstvím Nuer ů. „není zde v ětší skupina, 

...která by uznávala povinnost sjednotit se v p řípad ě války 

proti ne člen ům a ve které by platilo právo člen ů na 

kompenzaci za spáchanou k řivdu“. (Evans-Pritchard 1940:5)  

 Je patrné, že ob ě definice politického spole čenství se 

do zna čné míry liší a my se budeme níže zabývat také tím, 

v čem tento rozdíl spo čívá. Lucy Mairová v knize Primitive 

Government ob ě tato vymezení srovnává a jedním z jejích 

cíl ů je zkoumat, v jakém smyslu lze mluvit o politickém  

spole čenství ve spole čnostech s minimální vládou, zejména u 

Nuer ů.  

 Jak se Lucy Mairová chápe pojmu „vláda“?  Sice zmi ňuje 

učebnicovou pou čku, že vláda má mít „zákonodárnou, výkonnou 

a soudní funkci“ (1962:11), zárove ň však dodává, že 

takovýto druh vlády je spojen se státní mocí, na ja kou jsme 

zvyklí zejména v západním sv ět ě. P ředmětem zájmu autorky 

jsou ale nestátní politická spole čenství, která nemají 

instituce, podle nichž obvykle rozeznáváme vládu v 

„moderním“ sv ět ě. Proto se ptá, jakou má vláda funkci, aby 

pak mohla odpov ědět, zda se m ůžeme alespo ň s n ěkterými 

z vládních funkcí u t ěchto spole čností setkat.  Vláda tedy 

podle Lucy Mairové (1962:16) „uvnit ř politického 

spole čenství chrání jeho členy p řed nezákonností a z 

vnějšku je brání p řed nep řáteli a v zájmu spole čenství 

rozhoduje o záležitostech, které se týkají všech a ve 

kterých musí všichni jednat spole čně“.  

 Politika se podle Lucy Mairové (1972:113) týká sna hy 

získat moc v rámci politického systému, je to „proc es 

diskuse a manévrování, které probíhá p řed tím, než dojde 

k rozhodnutí“. Politika jakožto úsilí o moc bývá zá konit ě 

spojena s konflikty. S t ěmi se setkáváme i v rodin ě, kde 

ovšem můžeme mluvit o jistém ideálu, podle kterého by 

rodina m ěla žít v harmonii a konflikty urovnávat pokojn ě a 

bez vn ějších zásah ů. Proto se podle Lucy Mairové (1962:10) 

někte ří antropologové domnívají, že „politika za číná tam, 
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kde kon čí p říbuzenství“. Mimo tuto úzkou sféru však 

existuje širší oblast, v níž se pohybují lidé 

s „neslu čitelnými  a konkuren čními zájmy“, kte ří usilují o 

urovnávání spor ů ve sv ůj prosp ěch, a kte ří se snaží 

ovliv ňovat ve řejná rozhodnutí „v souladu s vlastními 

zájmy“. I Lucy Mairová tak chápe politiku jako sfér u, která 

se liší od té p říbuzenské a  vnímá jakousi hranici mezi 

politikou a p říbuzenstvím. Zárove ň však upozor ňuje, že 

„v p řípad ě primitivních spole čností se ona hranice 

nenachází vždy snadno, nebo ť lidé v t ěchto spole čnostech 

sledují p říbuzenské vazby mnohem dál než v západním sv ět ě“ 

(tamtéž).     

 

 I.3.2. Politické spole čenství a vláda u 

nejjednodušších preliterárních spole čností 

 Vysv ětlili jsme tedy pojmy, které Lucy Mairová ve 

svých knihách často používá. Nyní m ůžeme postoupit dále a 

zjiš ťovat, do jaké míry a v jakém smyslu lze říci, že 

zmi ňované preliterární spole čnosti mají politické 

spole čenství a vládu.  

 Jak již bylo řečeno, definice politického spole čenství 

se u Schapery a Evans-Pritcharda liší. V knize Primitive 

Government  staví Lucy Mairová tato dv ě vymezení vedle sebe 

a my m ůžeme říci, že rozdíl mezi nimi spo čívá v tom, že se 

u obou autor ů r ůzní kritéria politického spole čenství. Pro 

Schaperu je to rozhodovací autorita, pro Evans-Prit charda 

pravidlo zákonnosti. Není pak snadné rozhodnout, ja kou 

podobu a rozsah by politické spole čenství m ělo mít, 

například u Nuer ů. Pro Evans-Pritcharda je na základ ě 

uznávaného pravidla zákonnosti (v podob ě možnosti zaplatit 

v p řípad ě bezpráví kompenzaci) nejv ětším možným politickým 

spole čenstvím Nuer ů kmen. Podle Schapery by však bylo 

politické spole čenství Nuer ů mnohem menší skupinou, nebo ť 

pakliže Nuerové v ůbec mají n ějaké osoby s oprávn ěním 

rozhodovat, je to v rámci mnohem menších celk ů než kmen. 

Otázkou je, ke kterému z autor ů se Mairová v tomto sm ěru 

přiklání nebo zda p řichází s vlastním stanoviskem. 

 Podle Lucy Mairové (1962:104)  existují spole čnosti, o 

nichž nelze dost dob ře říci, že by tvo řily jedno politické 

spole čenství jako celek. Pokud bychom se řídili Evans-
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Pritchardovým kritériem, pak by nejširším politický m 

spole čenstvím Nuer ů byl kmen. Nuerové jako celek by však 

politické spole čenství netvo řili, nebo ť mezi r ůznými kmeny 

se již pravidlo zákonnosti neuznává. 

 Pokud by však politické spole čenství m ěla být skupina 

přijímající rozhodnutí spole čné autority, pak by bylo za 

politické spole čenství Nuer ů možné ozna čit snad jen 

vesnici, ve které se n ěkdy lidé nechávají vést jedním 

mužem. Autorka však zmi ňuje ješt ě širší sféru, ve které se 

všichni spoléhají na jednoho člov ěka, a sice na „dobyt čího 

muže“, o kterém bude řeč níže. 

Lucy Mairová (1962:106) tuto záležitost uzavírá 

tvrzením, že existují spole čnosti, „v nichž nelze najít 

jediné jasn ě vymezené politické spole čenství“. Podcelky 

t ěchto spole čností za ur čitých okolností jednají autonomn ě 

a pak by bylo možné říci, že zde existují politická 

spole čenství, která se navzájem „p řekrývají“. Jsou to 

spole čnosti, které samy sebe vnímají jako charakteristick é 

celky, avšak neuznávají osoby, které by m ěly oprávn ění 

rozhodovat za všechny. N ěkdy tyto populace uznávají n ějakou 

jedine čnou hodnost, ta však mívá malou nebo žádnou pravomo c 

řídit jednání druhých.  

Nyní nás bude zajímat, zda tyto spole čnosti mají vládu 

a v jaké podob ě. Abychom na to mohli odpov ědět, budeme se 

s Lucy Mairovou ptát, jaké funkce má vláda a zda se  s nimi 

můžeme setkat ve zkoumaných spole čnostech. Snad m ůžeme 

zmínit, že tento p řístup má podle Georgese Balandiera 

(2000:53) jisté omezení v tom, že nedovoluje „zkoum at 

dynamiku, zajiš ťující soudržnost globální spole čnosti“ a 

„trpí zna čnou neur čitostí, nebo ť řád není zachováván pouze 

na základ ě politických funkcí“.  

Zmínili jsme, že jednou z funkcí vlády je podle 

autorky ochrana člen ů politického spole čenství p řed 

nezákonností. V minulé kapitole jsme vid ěli, jakým zp ůsobem 

vybrané preliterární národy dosahují nápravy k řivd a 

dosp ěli jsme k záv ěru, že v t ěchto spole čnostech v žádném 

případ ě nepanuje boj všech proti všem. U t ěchto spole čností 

se však podle Mairové (1962:56) stále nacházíme v o blasti, 

„kde vláda, a ť už v jakékoli podob ě, není organizací lidí 

schopných prosadit poklidné urovnání“. Setkáváme se  zde 
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sice s jistými osobami, které p ři náprav ě k řivd hrají 

ur čitou roli, poškozená strana však není povinna se na  n ě 

obrátit a mohou se ihned uchýlit k usilování o nápr avu 

vlastními silami. 

Autorka však zárove ň zmi ňuje, že lidé si jsou v ědomi 

toho, kdy je násilí ospravedlnitelné a kdy ne a „to uha po 

mírových vztazích“ je dostate čně silná na to, aby zabránila 

rozpadu spole čnosti následkem neustávajícího nep řátelství. 

Dochází k záv ěru (Mair 1962:61), že a čkoli se tohoto cíle 

ve zmi ňovaných spole čnostech nedosahuje „organizací, kterou 

jsme zvyklí nazývat vládou, nelze pop řít, že to je jeden 

z výsledk ů, které od vlády o čekáváme“. 

Jaký politický systém mají spole čnosti, kterými se 

zabýváme v této části? Mairová (1972:114) je popisuje  jako 

„populace, které uznávají  spole čná práva a povinnosti, ale 

nespoléhají se na jedinou autoritu...“. I ve spole čnostech 

bez autorit vynucujících poslušnost jsou však osoby , na 

které se lidé spoléhají „pokud jde o rozhodování tý kající 

se v ětšího množství osob“ (Mair 1962:61), tedy v ůdci 

v p řirozeném slova smyslu. Lucy Mairová tyto spole čnosti 

nazývá spole čnostmi s „minimální vládou“. Vláda je podle 

Mairové (1962:62) minimální v trojím smyslu: rozsah  

politického spole čenství m ůže být malý, po čet mocenských 

hodností m ůže být nízký a malý m ůže být rozsah moci 

držitel ů t ěchto hodností. Podle Mairové se ve východní 

Africe lze setkat se všemi t ěmito možnostmi. 

Nuerové bývají v literatu ře často zmi ňováni jako 

klasický p říklad akefální spole čnosti. Tento pojem podle 

Mairové (1972:114) pochází od Fortese a Evans-Pritc harda, 

kte ří tak ozna čili spole čnosti, které se nespoléhají na 

jednu v ůdčí osobnost jako na „zdroj autority“. V knize 

Primitive Government  ovšem Mairová ozna čuje Nuery spíše 

jako spole čnost s minimální vládou, a sice na základ ě 

omezeného po čtu držitel ů moci. Mairová (1962:63) u Nuer ů 

spat řuje ur čité v ůdčí osobnosti, které „se t ěší úct ě a lidé 

je následují v jejich jednání“ a také osoby, kterým  je 

vyhrazena rituální moc. Dodává však, že nikdo z nic h „nemá 

nárok dávat rozkazy, ani neohlašuje kolektivní rozh odnutí“ 

(tamtéž). 
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Pozastavme se nyní u toho, jak se dívá Leopold 

Pospíšil (1997:36) na otázku autority v t ěchto 

spole čnostech. Podle jeho názoru musí být každé „právní 

rozhodnutí“ vydáváno osobou nebo skupinou osob s mo cí 

verdikt podpo řit, tedy tzv. „právní autoritou“. Podle jeho 

názoru právní autorita dané skupiny „bývá s velkou 

pravd ěpodobností totožná s politickým vedením této 

skupiny“. Dodejme, že autoritu považuje Pospíšil za  jeden z 

„atribut ů“ práva. 

Lze se však v tzv. akefálních spole čnostech setkat 

s autoritou? ∗ Pospíšil (1997:37) zmi ňuje, že auto ři 

popírající v ůdcovství ve skupinách, které studovali, často 

nev ědomky své teze popírají, když záhy zmi ňují „d ůležité 

muže“, kte ří často „p řebírají vedení a řeší spory“. 

Podle Pospíšila  je v ůdce či autorita taková osoba či 

skupina osob, „jejíž doporu čení a rozhodnutí jsou obvykle 

pln ěna ostatními členy skupiny“ (tamtéž). Podle Pospíšila 

(1997:41) se lze ve všech spole čnostech setkat s autoritou 

a dokládá to i výzkumy etologie, která u opic odhal ila 

„p řítomnost v ůdců“. Za absurdní tak Pospíšil (1997:42) 

považuje víru, že „dávní či sou časní p říslušníci kmenové 

spole čnosti by m ěli být sociáln ě primitivn ější než sou časné 

opice“. Pospíšil  proto zd ůraz ňuje, že pro n ěj je „pojem 

sociální skupiny neodd ělitelný od existence sociopolitické 

hierarchie a v ůdcovství“ (tamtéž).   

V nejjednodušších spole čnostech bývá autorita 

„neformální“ (Pospíšil 1997:44), což znamená, že ne ní 

stanovena n ějakým ob řadem a plyne z osobních schopností 

vůdce, je zna čně prom ěnlivá a nemá p řesné ozna čení. Zda lze 

nějakou osobu dané spole čnosti považovat za v ůdčí pak nelze 

zjistit na základ ě dotazování, nebo ť lidé si často ani 

neuv ědomují, že jeden z nich takovou roli má. To je podl e 

Pospíšila možné zjistit jedin ě p římým pozorováním. Uzav řeme 

tuto odbo čku tím, že Leopold Pospíšil by u Nuer ů osoby 

s v ůdčím či autoritativním postavením jist ě našel, jak se 

přesv ědčíme na níže uvedených p říkladech.  

                                                 
∗ Sociologický slovník (1996) autoritu definuje jako jednu „z podstatných 
forem uskute čňování moci, která je založena na více či mén ě obecném 
uznání oprávn ěnosti (legitimity) vlivu ur čité osobnosti, instituce nebo 
skupiny.“  
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I.3.3. Konkrétní preliterární spole čnosti a otázka 

vlády  

Nyní m ůžeme p řistoupit k otázce, zda se lze 

u konkrétních afrických národ ů setkat s vládou, tedy 

s osobami či institucemi, které mají oprávn ění rozhodovat 

ve jménu spole čenství a jsou schopné tato rozhodnutí 

prosadit, či zda je zde vhodn ější mluvit spíše o v ůdcích 

s ur čitou mírou vlivu zakládajícím se na jejich osobních  

schopnostech.  

Mezi Nuery se m ůžeme setkat s osobami, o nichž by bylo 

možné říci, že mají v ůdcovské postavení. Jak jej m ůže podle 

Lucy Mairové (1962:64) Nuer dosáhnout? Aristokrat, tedy 

člov ěk žijící na území svého rodu, m ůže být v tomto sm ěru 

nepatrn ě zvýhodn ěn, stejn ě jako ten, kdo vlastní dobytek, 

který pak m ůže poskytnout na svatby svých p říbuzných. Ti se 

pak s v ětší pravd ěpodobností p řipojí k jeho vesnici. Musí 

také vzbuzovat úctu, kterou m ůže získat díky state čnosti, 

řečnickým nebo rituálním schopnostem. Jedinec s t ěmito 

vlastnostmi se pak m ůže stát „býkem vesnice“, tedy osobou, 

na kterou ostatní spoléhají jako se stádo spoléhá n a svého 

býka. 

Podle Evans-Pritcharda (1940:180) je však obtížné 

odpov ědět na to, v jakém smyslu je „býk“ v ůdcem svého 

spole čenství. Má hlavní slovo ve  své rodin ě, ale to podle 

Evans-Pritcharda není dostate čný d ůvod, abychom o n ěm 

mluvili jako o politické autorit ě. Ve vesnici má autoritu 

jen v tom smyslu, že má zvláštní slovo p ři debatách. Mimo 

vesnici má ur čité jméno, ale žádné politické postavení. 

Lucy Mairová (1962:65) zd ůraz ňuje, že si hrdí Nuerové 

nenechají od nikoho rozkazovat a píše, že „v ůdcovství 

„býka“ je uznáváno pouze v tom smyslu, že se od n ěj lidé 

nechávají vést“. Po čkají kam se vydá a když se jim to 

zamlouvá, následují ho. Leopold Pospíšil by snad on o 

autor čino „pouze“ vynechal a považoval by za zcela 

oprávn ěné nazývat „býka“ v ůdcem či autoritou. 

Další osobou, o které lze podle Mairové (1962:65) 

říci, že má v ůči ostatním Nuer ům „autoritativní postavení“ 

je tzv. „dobyt čí muž“ ( „Man of the cattle“ ). Tento muž má 

autoritu na základ ě rituálních schopností, které zd ědil a 
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zodpovídá za uspo řádání všech muž ů do v ěkových soubor ů. Za 

účelem v ěkové organizace je podle autorky (1962:66) „kmen 

celkem, který p řijímá rozvrh vyhlášený jednou autoritou“, 

tedy práv ě oním „dobyt čím mužem“. 

O skute čnosti, že Nuerové nebyli tak rovnostá řskou 

spole čností, jak se mnozí domnívali, sv ědčí podle Mairové 

přítomnost dalších vlivných osob. Na západ ě nuerské zem ě se 

významným muž ům říkalo „ ruic “  a pat řili mezi n ě i „proroci“ 

(Mair 1974:128). Ti se za čali objevovat ve druhé polovin ě 

devatenáctého století a jejich vliv p řekro čil hranice 

jednoho kmene. Byli to muži posedlí „nebeským bohem “, což 

jim dávalo nadp řirozenou moc. Své postavení si získávali 

například zázra čným uzdravováním, p ředvídali nebezpe čí nebo 

ur čovali p říhodnou dobu k vále čnému tažení. Dosáhli dokonce 

takového postavení, díky kterému mohli organizovat odboj 

proti Arab ům i Brit ům. 

Mairová (1974:135) p řitom upozor ňuje, že ono 

pojmenování „ ruic “ má blízko ke slovu „ rwac “, které znamená 

řeč. Ruic byl tedy muž, který um ěl svou mluvou p řesv ědčit 

ostatní, aby jednali podle jeho p ředstav. Nemuseli to být 

vůdci celých kmen ů, mohli mít i vlastnosti, o nichž jsme 

mluvili ohledn ě neformálních v ůdců. Autorka dodává 

(tamtéž), že „všude ve východní Africe jsou vlivní muži 

v akefálních spole čnostech nazýváni ur čitým jménem, které 

lze p řeložit jako mluv čí“. Řečnické schopnosti jsou tak 

jednou z cest, jak m ůže jednotlivec dosáhnout vlivu.  

Lucy Mairová považuje v ětšinu nuerských v ůdčích 

osobností za neformální autority. Nuerové, uznávají cí 

především „individuální sílu“ jako záruku svých práv,  mohli 

podle autorky (1974:136) paradoxn ě uznávat stálého v ůdce až 

tehdy, když se sjednotili proti nep říteli, „který je musel 

nevyhnuteln ě porazit“. 

Evans-Pritchard (1940:185) se rovn ěž zmi ňuje o t ěchto 

prorocích, kte ří díky svým rituálním schopnostem dosáhli 

„širšího vlivu než kterékoli jiné osoby nuerské 

spole čnosti“. Domnívá se však, že se jejich postavení často 

poněkud „zveli čovalo“ a první z nich nejspíše nebyli ni čím 

více než duchovními osobami. Zmi ňuje však také skute čnost, 

že organizovali odpor proti arab ům a evropan ům a všechny 

větší nájezdy na Dinky. Na jednom míst ě dokonce tvrdí 
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(1940:6), že v p říchodu prorok ů lze spat řovat „po čátek 

politického vývoje“. 

 Nesmíme samoz řejm ě zapomenout na muže s leopardí k ůží. 

Podle Evans-Pritcharda (1940:137) je pro všechny 

spole čnosti charakteristické „št ěpení a opozice jejich 

segment ů“ a zárove ň tendence k splynutí skupin „stejného 

řádu“ v opozici v ůči v ětším „politickým segment ům“. ∗ Tyto 

tendence se podle Evans-Pritcharda (1940:148) navzá jem 

dopl ňují a výsledkem je stav rovnováhy. I v instituci 

odvetného boje se projevuje ona neustálá tendence k  št ěpení 

a splynutí, nebo ť i ten obsahuje dva prvky: jeden 

nepřátelský, kterým je pot řeba pomsty a jeden smírný, jímž 

je možnost urovnání kompenzací. Jak říká Evans-Pritchard 

(1940:161), „kmenové z řízení pot řebuje oba tyto prvky“. ∗∗ 

 Prost ředníkem urovnání uvnit ř kmene je pak muž 

s leopardí k ůží. Podle Evans-Pritcharda (1940:173) nemá 

žádnou sv ětskou autoritu a jeho ve řejné úkony „jsou pouze 

rituální povahy“. Jeho funkce je však podle Evans-

Pritcharda p řesto politická, nebo ť jeho prost řednictvím se 

usměr ňují vztahy mezi skupinami. Nem ůže však tyto vztahy 

řídit, protože k tomu nemá politickou autoritu. Jeho  

politický význam spo čívá v tom, že „bez jeho zásahu nem ůže 

být odvetný boj urovnán“ (tamtéž). Jejich sociální funkcí 

je tedy „udržování rovnováhy politického systému 

prost řednictvím instituce odvetného boje“. (Evans-Pritcha rd 

1940:174) Lucy Mairová (1962:47) se odvolává na Eva ns-

Pritchard ův poznatek, že muž s leopardí k ůží zasahuje pouze 

když ví, že poškozená strana p řistoupí na urovnání. 

Zmiňuje, že pokud se strana zdráhá, m ůže jí pohrozit 

prokletím. Mairová (1962:48) k tomu dodává, že „pok ud lze 

                                                 
∗ Lucy Mairová (1974:126) se  zmi ňuje o tom, že kmeny i jejich sekce 
spolu často vedly boje. Znesvá řené sekce hledaly spojence podle 
pravidla, že menší sekce se spojí proti sekci v ětší. Toto spojenectví 
skupin na stejné úrovni m ělo p řednost a mohlo se tak stát, že z dosud 
znep řátelených vesnic se stali ze dne na den spojenci pr oti vn ějšímu 
nepříteli.  
∗∗ Mairová (1974:124) uvádí, že Evans-Pritchard podle některých kritik 
popisuje nuerský politický systém za tak dokonale s ymetrický proto, že 
o n ěm získával informace jen ze vzpomínek Nuer ů. Ti si sice vzpomínali 
na dobu p řed kolonizací ješt ě čerstv ě, p řesto však mohly být jejich 
vzpomínky zna čně p řikrášlené a zidealizované.  
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toto považovat za uplatn ění autority, je to její 

nejnepatrn ější minimum“. 

Poté, co jsme pom ěrn ě obsáhle pojednali o politickém 

uspo řádání Nuer ů můžeme p řejít k dalším p říklad ům 

spole čností s minimální vládou, které Lucy Mairová uvádí.  

Zmínit m ůžeme nap říklad Dinky, kte ří považují postavení 

jistých jedinc ů za d ědi čné, jejich pravomoci jsou však 

nepatrné (Mair 1962:68). Každý klan by m ěl mít svého 

rituálního a vále čného v ůdce. Jeden svými modlitbami 

zajiš ťuje vít ězství ve válkách, druhý se jich ú častní. 

Za „nejparadoxn ější“ p říklad minimální vlády považuje 

Mairová (1962:69) šilúckého Retha. Tento „božský kr ál“, 

jehož postavení bylo d ědi čné, byl vt ělením „Nyikanga“, za 

boha prohlášeného prvního v ůdce Šilúk ů. Jeho nejd ůležit ější 

funkce nejsou vládní, nýbrž rituální, zajiš ťuje déš ť a 

vále čná vít ězství. Panuje víra, že jeho fyzické zdraví 

přináší blaho celému lidu. Krom ě toho má podobnou funkci 

jako nuerský muž s leopardí k ůží, nebo ť umož ňuje ukon čit 

rituálem krevní mstu. Jeho postavení je však nejvíc e 

pozoruhodné v tom, že všichni Šilúkové mají jen jed noho 

Retha. Podle Mairové (1962:70) to činí ze všech Šilúk ů 

„jeden národ“. 

Anuakové, žijí ve vesnicích, jež jsou od sebe navzá jem 

poměrn ě vzdálené a politicky i právn ě autonomní. Každá 

z nich má pohlavára a držitel tohoto postavení je d ědí po 

svém otci. Tento muž poskytuje p řed branou svého domu místo 

k projednávání a urovnávání spor ů. Zde je vlastn ě 

pohlavár ův dv ůr, což je podle Mairové v p ůvodním smyslu 

místo, kde suverén ud ěluje pocty poddaným, p řijímá vyslance 

a zárove ň místo, kde rozhoduje soudce.  

Pohlavár a jeho dv ůr jsou zdrojem prosp ěchu a prestiže 

celé vesnice. Ve správném udržování dvora pomáhají 

pohlavárovi vesni čtí mladíci, ovšem ne zadarmo, nýbrž za 

št ědrost, kterou jim projevuje. Anuacký pohlavár si ne může 

jejich p říze ň udržet natrvalo, nebo ť k tomu pot řebné 

prost ředky získává jen z vlastních zásob. I tak si ale m ůže 

získat pom ěrn ě zna čnou úctu vesni čanů a pokud ji n ěkdo 

pohlavárovi neprokazuje dostate čně, mohou jej z vlastní 

vůle nebo na jeho radu potrestat – nap říklad tím, že mu 
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vezmou n ějaké zví ře. Pohlavár však nic takového nem ůže 

nařídit. 

 

 I.3.4. Záv ěry 

Znovu si nyní projd ěme nejd ůležit ější poznatky o 

politickém uspo řádání probíraných spole čností u Lucy 

Mairové a pokusme se vyvodit vlastní záv ěry o tom, zda lze 

říci, že se zde setkáváme s vládou.   

Uvedli jsme dv ě definice politického spole čenství, 

kterými se Lucy Mairová zabývá. Evans-Pritchardova se 

zakládá na uznávání pravidla zákonnosti v rámci dan ého 

spole čenství, Schaperova spo čívá v rozhodovací autorit ě ve 

spole čenství. Z pohledu Evans-Pritchardovy definice je 

nejširším politickým spole čenstvím Nuer ů kmen, nebo ť zde se 

uznává pravidlo zákonnosti v podob ě možnosti nabídnout a 

přijmout kompenzaci. V Schaperov ě smyslu je politické 

spole čenství Nuer ů mnohem menší skupinou, nebo ť pokud lze u 

Nuer ů mluvit o n ějaké autorit ě, pak je to nanejvýš v rámci 

vesnice. V dob ě rozd ělování mužské populace se však kmen 

stává do časn ě jedním celkem spadajícím pod jednu autoritu 

„dobyt čího muže“. Lucy Mairová však dochází k záv ěru, že 

jde o spole čnosti, v nichž nelze najít jediné jasn ě 

vymezené politické spole čenství. Spíše zde nachází 

politická spole čenství, která se navzájem p řekrývají. 

Vznikají totiž za r ůznými ú čely a pokud jednají autonomn ě, 

činí tak pouze do časn ě.   

Autorka mluví v souvislosti s probíranými spole čnostmi 

o „minimální vlád ě“. Spíše jí však podle našeho názoru jde 

o to vytvo řit srozumitelné schéma vzniku panství 

v preliterárních spole čnostech. V p řípad ě „minimální vlády“ 

jde o jakýsi první a základní stupe ň panství, se kterým se 

v této oblasti setkáváme. Ve skute čnosti však v p řípad ě 

popisovaných národ ů nelze o panství v podob ě podrobení se 

vyšší autorit ě tém ěř mluvit. Nacházíme zde jisté v ůdčí 

osobnosti, nem ůžeme o nich však říci, že by vládly. Jsou to 

spíše p řirození v ůdci, kte ří nerozhodují ve jménu celého 

spole čenství, na tož aby byli schopni svá rozhodnutí 

prosadit. K tomu totiž nemají prost ředky, jak jsme vid ěli 

například u anuackého pohlavára. Nemají moc v tom smysl u, 

že by se trvale opírala o sbor oddaných stoupenc ů. 
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Vhodnější je říci, že mají vliv, a to na základ ě 

výjime čných osobních schopností. Lidé si jsou t ěchto 

vlastností u ur čitých jedinc ů v ědomi a když se má v ětší 

množství osob rozhodnout v n ějaké d ůležité v ěci, m ůže 

jejich rozhodnutí ovlivnit to, jak se v dané situac i 

zachová tento vlivný jedinec. Pokud se zachovají ja ko on, 

bude to čist ě z jejich vlastní v ůle; nelze říci, že by jej 

poslouchali.  

Setkáváme se zde také s osobami, jako je nuerský mu ž s 

leopardí k ůží nebo šilúcký Reth, ani ti však nemají žádné 

rozhodovací pravomoce. Vykonávají d ůležité rituály nebo 

hrají roli prost ředník ů p ři urovnávání spor ů, nikomu však 

nemohou na řizovat a spory urovnávají jen když si to 

znesvá řené strany p řejí. S ur čitými vyššími autoritami 

jednajícími ve jménu v ětšího množství lidí, dokonce i nad 

rámec jednoho kmene, se setkáváme v p řípad ě Nuer ů až u 

takzvaných prorok ů. Ti se zde podle všeho objevili až 

v devatenáctém století. Organizovali odboj proti ar abským a 

evropským dobyvatel ům, jejich „sláva“ však záhy opadla, 

nebo ť šlo o p ředem prohraný boj. Lze tak říci, že vznik 

vyšší autority m ůže úzce souviset s p říchodem vn ějšího 

ohrožení. P řesto se však domníváme, že pojem minimální 

vláda m ůže být v p řípad ě zmi ňovaných spole čností pon ěkud 

zavád ějící a výstižn ějším termínem je spole čnosti 

„akefální“ či „anarchické“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

I.4.  Politické uspo řádání nestátních preliterárních 

spole čností - rozptýlená vláda  

 

Dalším typem vlády, který Lucy Mairová p řisuzuje 

nestátním preliterárním spole čnostem, je „rozptýlená 

vláda“. Národy, které budeme probírat, mají uspo řádání na 

základ ě v ěku. N ěkdy se jejich uspo řádání ozna čuje také jako 

„gerontokracie“ (Mair 1974:31). D ůležité povinnosti zde 

přísluší celé mužské populaci, vládní funkce vykonává  

zejména starší generace. V ěkové uspo řádání je vlastn ě druh 

politického systému, který „rozd ěluje politické funkce mezi 

celou populaci“ (Mair 1974:8). Z chlapc ů se stávají muži 

inicia čním rituálem a b ěhem dosp ělosti dále procházejí 

několika stupni, s nimiž jsou spojeny r ůzné povinnosti. 

Tyto p řechody provázejí další ob řady. 

 

I.4.1. Základní charakteristiky rozptýlené vlády 

Rozdělení podle v ěku je vlastní všem spole čnostem. 

Pramení to z biologicky dané skute čnosti, že malé d ěti 

ješt ě nesta čí na činnosti, které p řipadají dosp ělým, a 

sta ří na n ě už  nesta čí (Mair 1972:56). Preliterární 

spole čnosti kladou d ůraz na hodnostní po řadí, které 

z v ěkového uspo řádání vyplývá. To znamená, že dosp ělí a 

starší lidé mají vyšší status, p řinejmenším v tom smyslu, 

že jim mladší musí prokazovat úctu. Mairová podotýk á, že ve 

spole čnostech, které se nem ění tak rychle jako ta naše, 

lidé snáze p řijímají, že lidská moudrost b ěhem života 

nar ůstá. Úcta starším náleží také proto, že mají blíže 

k smrti a tak i k p ředk ům a boh ům. Jejich prost řednictvím 

tak mohou živí udržovat kontakt s p ředky a božskými 

bytostmi. 

Členové preliterárních spole čností dosp ělosti dosahují 

inicia čním rituálem. Tím mohou procházet chlapci a n ěkdy i 

dívky, t ěm ovšem nep řináší žádné politické funkce. Dívky 

dostávají instrukce ohledn ě sexuálního a rodinného života. 

Chlapci (a n ěkdy také dívky) musí p řetrp ět n ějaký fyzický 

úkon, nap říklad ob řízku. Ta je pak znakem dosp ělosti. Také 

dostávají pou čení o d ůležitých tradicích a zvyklostech. 

Balandier (2000:127) tento proces nazývá „skute čnou školou 

občanství“, která „ud ěluje statut dosp ělosti“.  Iniciace 
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často probíhají ve skupinách a konají se b ěhem n ěkolika po 

sob ě jdoucích rok ů, po jejichž uplynutí bývá jeden soubor 

mužů prohlášen za uzav řený a za číná nábor do nového.  

Lucy Mairová (1962:80) nás pou čuje ohledn ě n ěkterých 

základních termín ů. Skupin ě osob, které prošly iniciací 

během jednoho inicia čního období se říká „v ěkový soubor“ 

( age-set ). Ten m ůže být rozd ělen do podsoubor ů ( subset ), do 

nichž pat ří lidé, kte ří prošli ob řadem spole čně. Kde se na 

věku zakládá politické rozd ělení spole čnosti, tam mohou 

věkové soubory procházet po sob ě jdoucími „v ěkovými stupni“ 

( age-grade ) vále čník ů a starších. V komplexn ějších 

spole čnostech se tyto stupn ě mohou členit ješt ě dále. 

Soubor Lucy Mairová (1972:118) popisuje jako „skupi nu 

mužů“, stupe ň jako „status, který v dané chvíli mají“.  

Na rozdíl od moderních spole čností, které jsou schopné 

zaznamenávat sv ůj p řesný, „chronologický v ěk“, mluví Lucy 

Mairová u preliterárních spole čností o „sociálním v ěku“. 

„Muž je uznáván za dosp ělého, když formáln ě získá status 

dosp ělého, ne když dosáhne ur čitých narozenin.“ (Mair 

1972:117) Chlapci, kte ří procházejí iniciací spole čně, se 

stávají vrstevníky, aniž by jejich „chronologický v ěk“ 

musel být identický. N ěkdy totiž bylo nutné p řed iniciací 

poskytnout ob ětní zví ře, což se každé rodin ě nemuselo 

poda řit v dob ě, kdy byl chlapec již zralý k iniciaci.  

Čas iniciace každého jedince udává jeho „hodnostní 

pořadí“ po zbytek života (Mair 1972:57). Soubor inicio vaný 

v jednu dobu dostává jméno a všichni znají sled po sob ě 

jdoucích soubor ů. Když se sejdou dva cizinci a řeknou si 

jména svých soubor ů, ihned v ědí, v jakém jsou v ůči sob ě 

postavení. To ur čuje, jak se k sob ě mají chovat. Hodnostn ě 

nižší se k vyššímu chová s úctou, nesmí s ním otev řeně 

nesouhlasit, hádat se s ním nebo jej urazit. Lucy M airová  

zdůraz ňuje, že ve spole čnostech bez p říliš rozvinutých 

institucí pro udržování míru „je toto omezení svobo dy p řít 

se a hádat se velmi d ůležité pro omezení výskytu násilí“ 

(tamtéž). 

V n ěkterých spole čnostech mají dosp ělí muži na základ ě 

sociálního v ěku politické a rituální funkce. Obecn ě bývají 

rozd ěleni na „starší“ a „vále čníky“. Ve skute čnosti nikde 

není stratifikace spole čnosti takto striktní a existují 
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mnohé podskupiny (Mair 1972:58). Podle autorky však  obecn ě 

platí, že mladí muži vykonávají „úkoly vyžadující f yzickou 

sílu“ a starší muži mají na starosti „rituální povi nnosti a 

úkony vyžadující „moudrost“ (tamtéž). Ve východní A frice 

vále čníci obvykle podnikají bojové akce nebo prosazují 

rozhodnutí starších, ti pak pohromad ě probírají ve řejné 

záležitosti, provád ějí d ůležité rituály nebo rozhodují 

spory.    

Lucy Mairová (1972:120) zd ůraz ňuje, že tam, kde se 

politické funkce rozd ělují na základ ě v ěkové organizace 

nebo jiného principu, nep řestává mít význam p říbuzenství. 

Podle autorky (1972:121) se sice ve spole čnostech s v ěkovým 

uspo řádáním ve řejný život organizuje čast ěji mimo rodové 

skupiny, neznamená to však, „že rodové skupiny ztrá cejí 

všechny své politické funkce“. Spíše lze říci, že rodový a 

věkový systém bývají vzájemn ě provázané. Georges Balandier 

(2000:127) se však domnívá, že hlavním rysem v ěkových t říd 

je „snaha ustavit sociální stratifikaci, která se l iší od 

příbuzenství i od rodového p ůvodu, a umožnit uskute čnění 

specifických funkcí – rituálních, vojenských a/nebo  

politických“. 

 

I.4.2. Rozptýlená vláda a konkrétní preliterární 

spole čnosti 

Nyní, když jsme popsali základní principy v ěkového 

uspo řádání, se m ůžeme v ěnovat tomu, v jaké podob ě se s nimi 

setkáváme u konkrétních afrických národ ů. 

Podívejme se nejprve, jak vypadá v ěková organizace u 

Nuer ů. Existuje zde sice rozd ělení do v ěkových soubor ů, 

jejich členové však nemají vládní funkce a v ěkové 

uspo řádání zde nemá politický význam. „Žádný Nuer by 

netoužil po p řijímání rozkaz ů od druhého jen proto, že by 

ten muž pat řil do vyššího v ěkového souboru“. (Mair 

1972:59). 

Iniciaci Nuer ů, která spo čívá v bolestivém vy řezání 

šesti ran na čele, popisuje Mairová (1962:79) jako ne 

příliš „propracovaný“ ob řad, který má z hlediska vlády pro 

Nuery jen „nepatrný význam“. P řesto díky členství ve 

věkových souborech a dob ě iniciace Nuerové znají sv ůj 

„sociální v ěk“ a na základ ě toho v ědí, kdo je mladý a kdo 
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starší. Platí, že ti první mají prokazovat úctu t ěm druhým. 

Toto rozd ělení tak podle autorky p řispívá k udržování míru, 

nebo ť omezuje vznik spor ů mezi jednotlivci. M ůžeme říci, že 

toto rozd ělení spole čnost alespo ň v minimální mí ře 

hierarchizuje a dává tak vzájemným vztah ům mezi Nuery 

ur čitá pravidla a mantinely. 

Poměrn ě obsáhle popisuje systém v ěkových soubor ů Nuer ů 

Evans-Pritchard. Chlapci, kte ří prošli iniciací b ěhem 

několikaletého inicia čního období, pat ří do jednoho 

věkového souboru. Již zmi ňovaný „dobyt čí muž“ ur čuje konec 

a za čátek t ěchto období. ∗ Evans-Pritchard (1940:253) 

upozor ňuje, že nuerské v ěkové soubory nemají žádné 

„politické funkce“. Nemají podle n ěho ani vojenské funkce, 

neexistují zde stupn ě vále čník ů a starších. Je pravda, že 

nájezd ů se ú častní zejména mladí lidé, ovšem ne na základ ě 

členství ve v ěkových souborech, nýbrž pro jejich p řirozenou 

mladickou touho po dobrodružství a ko řisti. Podle Evans-

Pritcharda (1940:254) v ěková organizace Nuer ů ovliv ňuje 

spíše rodinné a p říbuzenské vztahy, než vztahy politické. 

Když se chlapec stane mužem, radikáln ě se zm ění „jeho 

rodinné povinnosti a privilegia“. 

Podívejme se nyní krátce na n ěkolik dalších národ ů s 

věkovým uspo řádáním, které Mairová již ozna čuje za 

spole čnosti s rozptýlenou vládou. Uvádí nap říklad 

spole čnost ke ňských Nandij ů (Mair 1962:81). Iniciace zde 

učinila z chlapc ů vále čníky, n ěkte ří z nich však byli na 

vál čení p říliš mladí a nájezd ů se tak ú častnili k boji 

stále zp ůsobilí členové starších v ěkových soubor ů. 

Novopečení muži však p ředevším dosáhli práva se ženit, 

čehož mnozí z nich hbit ě využili. Jejich nadšení pro 

pořádání nájezd ů tím pon ěkud opadlo, manželství se však 

s postavením vále čníka zcela nevylu čovalo. Všichni 

vále čníci m ěli navíc privilegium souložit se svobodnými 

děvčaty.  

                                                 
∗ Již jsme zmi ňovali, že Nuerové nemají žádné hodnosti, jejichž dr žitelé 
by m ěli oprávn ění p řikazovat ostatním. Mairová (1974:129) ukazuje, že 
ani dobyt čí muž neur čuje po čátek inicia čního období n ějakým ve řejným 
prohlášením. Pouze doma vykoná n ěkteré rituály, které znamenají, že 
nadešel čas a po okolí se to postupn ě roznese.  
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Když nadešel čas, aby starší soubor vystoupil 

z vále čnického stupn ě, nastala p říležitost k velkému ob řadu 

předávání. P ři tomto ob řadu starší soubor formáln ě 

vystoupil z vále čnického stupn ě do stupn ě starších a podle 

Mairové zde vlastn ě docházelo k „p ředávání odpov ědnosti za 

vedení obranné a úto čné války“. Starší tím ztráceli právo 

na hrátky s dívkami, ale získali privilegium pít pi vo. 

Podle Mairové (1962:84) byl tento politický systém „zaměřen 

na vojenskou organizaci“.  

Vnit řní záležitosti Nandij ů řídí sta ří muži zasedající 

v rad ě, tedy ti, kte ří vystoupili z vále čnického stupn ě. 

Země Nandij ů se d ělí na n ěkolik celk ů a v každém z nich se 

pod významným stromem tito muži v čele s uznávaným v ůdcem 

(tzv. poiyot) scházejí. Poiyot své postavení získáv á na 

základ ě podobných vlastností, které jsme zmi ňovali u 

vlivných muž ů spole čností s minimální vládou. Tento v ůdce 

však není neformální, vybírá jej z části jeho p ředch ůdce a 

zčásti ve řejnost. Starší hrají významnou roli p ři 

zajiš ťování nápravy k řivd a rozhodují o tom, jak se 

vypo řádat s r ůznými katastrofami.  

Hlavní funkcí v ěkového uspo řádání Nandij ů, ale i jim 

blízkých Masaj ů, je „verbování vále čník ů“ a „obrana jejich 

země“ (Mair 1962:88). Podstatou v ěkového uspo řádání 

Karimojong ů je však podle autorky ur čování lidí, kte ří 

budou mít oprávn ění „udržovat mír, rozhodovat o ve řejných 

záležitostech a vykonávat rituály pro obecné blaho“ . 

Mairová (1974:31) popisuje Karimojongy jako spole čnost, 

v níž jsou politické funkce rozd ěleny tak, že o obranu stád 

a pastvin se starají mladí muži, urovnávání spor ů a 

rituální funkce p řísluší starším.  

Mladí museli starším projevovat úctu a poslouchat j e 

jako vlastního otce. Podle Mairové (1974:31) se tak ové 

vztahy uplat ňují snáze ve spole čnostech, „které se nijak 

rapidn ě nemění“. Jejich vzájemný vztah p řipomínají mnohé 

zvyklosti, jako nap říklad zasedací po řádek p ři inicia čním 

obřadě, kde všichni sedí v po řadí podle členství ve 

věkových souborech. Všichni starší nesou odpov ědnost za 

rituály zajiš ťující všeobecné blaho. Jakožto starší mají 

blízko k bohu a p ředk ům, z čehož také plyne jejich 

autorita. Jednotliví starší ze „sousedství“ se zabý vají 
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lokálními spory, které vznikají mezi lidmi ve stálé m 

kontaktu. 

Podle Mairové (1962:92) je sousedství, tedy lokální  

spole čenství, „nejd ůležit ější spole čenství pro vztahy 

každodenního života“. P ři n ěkterých ob řadech však v ětší 

celky jednají spole čně. Jedním takovým ob řadem je 

„osvobození dobytka“, které p ředchází velkému st ěhování 

Karimojong ů za novými pastvinami v období sucha. Starší 

nejprve rozhodnou, že nastal čas ob řadu, pak se na ur čitém 

obřadním míst ě požehná dobytku a teprve pak se všichni 

spole čně mohou vydat na cestu. Starší tak prost řednictvím 

tohoto pevn ě stanoveného rituálu zamezují tomu, aby nikdo 

neza čal užívat pastviny p ředčasn ě. Pokud to n ěkdo p řece 

udělá, vyšlou mladé muže, aby nedo čkavce p řivedli.  

Lucy Mairová nám ukazuje, že všichni Karimojongové (na 

rozdíl od Nuer ů) tvo ří jedno politické spole čenství. Každý 

člen vyššího v ěkového souboru totiž „m ůže rozhodovat ve 

sporu mezi kterýmikoli v ůči n ěmu nižšími osobami, a ť už 

pat ří do stejného sousedství nebo sekce jako on či nikoliv“ 

(Mair 1962:93). Postavení jedince se pozná jednak p odle 

jména v ěkového souboru, jednak podle ozdob, které nosí. 

Autorka však zd ůraz ňuje, že tato činnost starších nebyla na 

denním po řádku. Poškození v ětšinou usilovali o nápravu 

křivd sami a na starší se obraceli jen v p řípad ě, že si 

nev ěděli rady, jak spor vy řešit. Pak se záležitost řešila 

při ve řejném shromážd ění, na kterém starší v dané v ěci 

rozhodnou. V ětšinou ur čí, že je t řeba zaplatit ur čité 

množství dobytka.  

Kikujským muž ům byly rovn ěž v r ůzných životních 

etapách vyhrazeny specifické činnosti. Tyto etapy však 

neur čuje doba iniciace, nýbrž „muž ův s ňatek a narození a 

dospívání jeho d ětí“ (Mair 1962:98). Tyto životní p ředěly 

dovolují jednotlivci vstoupit do výše postavených s kupin. 

Muži z t ěchto skupin však musí jeho vstup schválit. 

Hlavní vládní funkcí nejvyšších starších bylo 

projednávat p řípady. Ješt ě výše však stáli starší 

s rituálními funkcemi, kte ří mohli proklínat provinilce a 

vykonávali mnohé významné rituály. Každý starší vša k mohl 

projednávat spory a muži, kte ří byli v n ějaké rozep ři si 

mohli vybrat, kte ří starší budou jejich p řípad projednávat. 
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Mladší p ři projednávání p řípad ů starším posluhovali, 

například za n ě nosili vzkazy. Zdejší vále čníci byli 

rozd ěleni do čty ř sekcí s r ůznou specializací. Nejvyšší 

vále čníci, kte ří si toto své postavení museli zaplatit, se 

starali o uspo řádání vojenských sil.  

Jako jednu funkci vlády, s níž jsme se dosud 

nesetkali, považuje Lucy Mairová (1962:103) „vyhlaš ování 

pravidel a na řízení, za jejichž porušení mohou být lidé 

potrestáni“. Podle autorky proklamace tohoto typu s počívaly 

spíše ve vyhlašování již všeobecn ě uznávaných pravidel. 

Kikujové za tímto ú čelem svolávali shromážd ění. Podle 

výpov ědí pam ětník ů se p ři t ěchto p říležitostech vyhlašoval 

zákaz čarod ějnictví nebo popravy nenapravitelných zlod ěj ů 

(tamtéž). Podle Mairové nem ůžeme mluvit o tom, že by tyto 

národy již m ěly zákonodárné orgány, nebo ť šlo o vyhlašování 

již platných pravidel. Proklamace však podle ní sv ědčí o 

tom, že ve výjime čných p řípadech se mohlo kolektivn ě 

rozhodovat (Mair 1962:104).  

      

I.4.3. Záv ěry 

 Jak jsme vid ěli, u spole čností, kterým Mairová 

přisuzuje „rozptýlenou vládu“, již m ůžeme mluvit o vlád ě ve 

smyslu souboru osob s ur čitými rozhodovacími pravomocemi, 

kterým jsou ostatní povinni se pod řídit. Vládu zde tvo ří 

nejstarší generace, která je vlastn ě institucí, jež 

rozhoduje o ve řejných záležitostech. Nap říklad u Nandij ů 

jsme byli sv ědky toho, že starší zasedají v rad ě, v jejímž 

čele je v ůdce, takzvaný poiyot. Narozdíl od spole čností s 

„minimální vládou“ to již není osoba, která by m ěla 

nestabilní vliv na základ ě svých schopností, nýbrž v ůdce, 

kterého do funkce formáln ě dosazuje jeho p ředch ůdce a 

veřejnost. Starší urovnávají spory a rozhodují, jak se  

zachovat ve složitých situacích.  V n ěkterých p řípadech se 

setkáváme s tím, že členové mladší generace tvo ří sílu, 

která je schopná rozhodnutí starších prosadit. Setk ali jsme 

se s tím u Karimojong ů, kde starší posílají mladé muže za 

lidmi, kte ří nevy čkali ob řadu „osvobození dobytka“ a vydali 

se hledat pastviny d říve a na úkor ostatních. Významným 

aspektem rozd ělení podle v ěku je také to, že spole čnost 

hierarchizuje, nutí mladší osoby poslouchat starší a chovat 
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k nim úctu, což také zabra ňuje mnoha spor ům a upev ňuje tak 

mírové vztahy mezi lidmi. 
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II. Africké státy  

 
 II.1.  Základní charakteristiky afrických stát ů 

 

 Dalším a posledním probíraným typem vlády, které m ají 

podle Lucy Mairové preliterární spole čnosti, je státní 

vláda. V této kapitole se podíváme na základní znak y 

afrických stát ů východní Afriky. 

 Podle Lucy Mairové (1962:107) se ve východní Afric e 

setkáváme se státem tam, „kde je d ědi čný monarcha hlavou 

národa, který uznává sv ětskou i duchovní autoritu 

panovníka“. Populaci stát ů tvo ří často r ůzná etnika, 

z nichž jedno má dominantní postavení, podle autork y to 

však neznamená, že si tato skupina musela své posta vení 

vydobýt silou. Ozbrojené dobývání podle Mairové (19 62:125) 

není jediný zp ůsob, jak m ůže jedna skupina lidí, nap říklad 

rod, rozší řit svou autoritu. Uvádí proto p říklad n ěkolika 

národ ů, které rozší řily svou moc nenásilnou formou, 

například získáváním klient ů ze sousedních národ ů nebo 

posíláním svých ná čelník ů do region ů bez této formy vlády.  

Pro vznik království jsou podle autorky nutné dva 

předpoklady, posvátný a sv ětský. Tím posvátným je „víra, že 

rituální moc je d ědi čná“, tím sv ětským je „schopnost 

připoutat si a udržet stoupence“ (Mair 1962:108). Pod le 

autorky jsme se s ob ěma t ěmito prvky mohli setkat již 

v probíraných nestátních spole čnostech. Vid ěli jsme, že 

onen posvátný prvek dával n ěkterým člen ům t ěchto 

spole čností postavení mírotv ůrc ů. Snad ješt ě v ětší význam 

však Mairová p řikládá sv ětskému prvku. První krok sm ěrem 

k monarchické vlád ě je podle ní u čin ěn tehdy, když si 

ur čitý v ůdce dokáže získat a udržet oddanost skupiny 

přívrženc ů, kte ří budou schopní a ochotní prosadit jeho 

přání. V tom podle Mairové  spo čívá „naprostý základ státní 

moci“ (tamtéž). 

 V ůdce však oddanost jeho stoupenc ů samoz řejm ě n ěco 

stojí a k tomu, aby si mohl udržovat stálé p řívržence také 

pot řebuje dostatek prost ředk ů. My jsme již vid ěli ∗, že i 

anuacký pohlavár má pomocníky z řad vesnických mladík ů. Ti 

                                                 
∗ viz str. 38.  
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mu pomáhají udržovat dv ůr, ovšem jen za št ědrost, kterou 

jim pohlavár projevuje. Musí tak činit jen z vlastních 

zdroj ů a tak si pochopiteln ě nem ůže udržovat žádnou stálou 

družinu. Podobn ě omezené možnosti m ěl i nuerský „býk 

vesnice“. Pro vznik království je tak d ůležité n ěco více, 

než rozdava čnost v ůdčích osobností. Je d ůležité, aby 

spole čnost m ěla nadbytek, „který by se mohl soust ředit 

v rukou vládce a používat pro státní ú čely – z nichž jedním 

z nejd ůležit ějších je odm ěňování služeb“ (Mair 1962:109). 

Pro všechny státy je proto charakteristické vybírán í dávek, 

z nichž pak jejich vlády, v p řípad ě afrických monarchií 

král a jeho pod řízení, mohou financovat práci svých 

činovník ů (Mair 1972:124).  

V p řípad ě afrických stát ů hraje d ůležitou roli také 

klientela, vztah mezi dv ěma lidmi, který je oboustrann ě 

prosp ěšný, t řebas nerovný. Klient jím získává stravu, 

ubytování či ochranu, patron zas loajálního stoupence, čímž 

roste jeho autorita a zp ůsobilost pro vládní funkce. Podle 

Lucy Mairové (1962:166) by mohla být klientela doko nce 

„zárodkem, ze kterého pramení státní moc“. ∗ 

Dalším charakteristickým rysem státní formy vlády j e 

podle Mairové (1962:139) uznávání jediné svrchované  

autority a existence množství osob, které jejím jmé nem řídí 

veřejné záležitosti a vymáhají poslušnost. Samotný krá l 

nemůže držet v rukou všechnu moc sám, nem ůže mít pod 

kontrolou všechny své poddané. Musí proto části své říše 

sv ěřit svým pod řízeným a tak „delegovat a sdílet svou moc“ 

(Mair 1974:149). Tito zmocn ěnci jsou pov ěřeni správou 

oblastí vzdálených od králova sídla, kde mají organ izovat 

veřejné práce, řídit vojsko nebo urovnávat spory mezi 

poddanými. Také vybírají dávky, z nichž si berou po díl, což 

je jakýsi jejich plat za službu králi. Jak říká autorka 

(1974:151), v každém africkém království existoval také 

úřad zastupující lid. V oblasti východní Afriky to by li 

tzv. „ministerští p ředsedové“, kte ří nemohli pocházet 

z královského rodu. ∗∗  

                                                 
∗ Tématu klientely se budeme v ěnovat v samostatné kapitole, viz str. 61.   
∗∗ Funkcím krále a dalších vládních činovník ů budeme v ěnovat samostatnou 
kapitolu, viz str. 54.  
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Skute čnost, že panovník deleguje moc takovým zp ůsobem, 

že se jeho na řízeními řídí celá zem, považuje Mairová 

(1962:138) za „podstatu státního systému“. Ú činnost tohoto 

systému se však m ůže zna čně lišit. Navíc platí, že 

delegování moci omezuje moc panovníka. Do hry totiž  

vstupují další lidé, často tvo řící zájmové skupiny, kte ří 

mohou výkon panovníkových rozhodnutí brzdit či m ěnit. Lucy 

Mairová (1962:139) dokonce tvrdí, že „nikde neexist uje n ěco 

takového jako absolutní vláda monarchy“. Každý pano vník má 

kolem sebe alespo ň n ěkolik lidí, kte ří mu radí nebo mu 

pomáhají prosadit jeho p řání. Ti mu n ěkdy mohou dát najevo, 

že jeho p řání neuskute ční. Lépe řečeno, diplomaticky mu 

sdělí, že nemohou. 

Faktem ovšem je, že panovníci m ěli výhradní právo 

uvalovat na své poddané „takové tresty, které by ne byly 

tolerovány v ‚anarchických‘ spole čnostech...“ (Mair 

1962:197). Lze pak říci, že afri čtí panovníci byli 

despotové, jak si mysleli mnozí cestovatelé? Podle 

definice, kterou uvádí Mairová (1962:203), je despo tou 

panovník, „jehož poddaní nic nedostávají a ztrácejí  mnoho a 

všichni stejn ě trpí“. V podmínkách afrických primitivních 

stát ů se však panovník m ůže chovat despoticky pouze 

k lidem, kte ří žijí v jeho bezprost řední blízkosti. T ěch, 

kte ří žijí pom ěrn ě daleko od panovníkova sídla, se jeho 

rozmary v ůbec nedotknou. Z čist ě praktických d ůvod ů tak 

panovník nem ůže být despotický tak, jak by si možná 

představoval.  

Tím se dostáváme k dalšímu znaku afrických stát ů, 

který je podle Mairové charakteristický p ředevším pro celky 

s touto formou vlády. Setkáváme se zde totiž s tres táním 

provinilc ů, často v podob ě pokut, t ělesných trest ů či 

připravení o život. V kapitole v ěnované vykonávání 

spravedlnosti se budeme zabývat otázkou, zda lze říci, že 

africké státy uznávají trestní právo ve smyslu pevn ě 

stanovených trest ů za dané trestné činy. ∗ 

V t ěchto afrických státech se také setkáváme s jistou 

stratifikací spole čnosti, zejména ve srovnání s pom ěrn ě 

rovnostá řskými spole čnostmi nestátního typu. V n ěkolika 

                                                 
∗ viz str. 65.   
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mezijezerních bantuských státech se totiž populace dělí na 

majitele dobytka, tedy „aristokraty“, a na zem ědělce, kte ří 

bývají často popisováni jako „vazalové“ (Mair 1962:126). 

Aristokrat ům se říkalo Himové, Humové nebo Tutsijové, nižší 

t říd ě Iruové nebo Hutuové. Celá jedna část populace tak 

byla nad řazena druhé. N ěkde se toto rozd ělení dodržovalo 

striktn ěji, jinde mén ě. P říkladem je Rwanda, kde se 

obyvatelstvo d ělí na aristokratické Tutsije, zem ědělské 

Hutuy a lid trpasli čího typu zvaný Twa. Nejde tu o 

rozd ělení podle „rasy“, tedy na základ ě fyzického vzhledu - 

roli zde hraje p ůvod. 

V t ěchto afrických státech mívá jeden rod privilegium 

poskytovat ze svých řad panovníka. Toto právo podporují 

legendy, které daný rod spojují se vznikem celého n ároda: 

jejich p ředek byl jeho zakladatelem, n ějakým zázra čným 

způsobem se na jejich stávajícím území objevil nebo ta m 

přivedl sv ůj lid. Na základ ě svého p ůvodu má pak panovník 

schopnost komunikovat s bohy nebo p ředky, m ůže p řednášet 

modlitby nebo vykonávat d ůležité rituály. N ěkdy je takových 

privilegovaných rod ů více a panovníka pak m ůže poskytovat 

ze svých řad st řídav ě každý rod. Ovšem i v rámci jednoho 

rodu mohla panovat zna čná konkurence. Synové panovníka si 

mohli konkurovat v úsilí o tr ůn mezi sebou, nebezpe ční 

mohli být ale i pro samotného panovníka. Proto je často 

posílal vládnout do vzdálených oblastí své říše, kde jej 

nemohli ohrozit. V takovýchto konkuren čních bojích často 

záleželo na tom, o kolik stoupenc ů se m ůže uchaze č o tr ůn 

opřít. Princové je získávali z řad p říbuzných z mat činy 

strany, velkou roli ale hráli také klienti.  

Je tedy patrné, že zmi ňované africké státy se od 

nestátních preliterárních spole čností v mnohém liší. Vid ěli 

jsme však také, že i ve spole čnostech s minimální vládou se 

setkáváme s prvky, které jsou podle Mairové základe m státu. 

Autorka však nechce d ělat stejné chyby jako 

evolucionisti čtí antropologové, a proto a čkoli tvrdí, že 

zárodky státu lze najít ve spole čnostech s minimální 

vládou, neznamená to, že by africká království muse la mít 

kdysi zákonit ě politickou organizaci jako nap říklad Nuerové 

(Mair 1962:107). Zárove ň však dodává, že africké národy se 

státním z řízením nem ěly toto své uspo řádání odjakživa.  
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Na záv ěr této kapitoly m ůžeme říci, že podle Lucy 

Mairové (1972:124) je stát „jediný systém, který um ožňuje z 

velké populace vytvo řit jedno politické spole čenství 

uznávající stejný sbor autorit, se stejnými právy a  

s jistou p ředstavou o záležitostech spole čného zájmu, které 

je t řeba organizovat a řídit v zájmu všech.“ 
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II.2.  Osazenstvo vlád afrických stát ů 

   

V této kapitole se budeme blíže zabývat p ředstaviteli 

vlád afrických stát ů, jakým zp ůsobem vládu vykonávají a 

jaké jsou jejich funkce. 

 

II.2.1. Panovníci stát ů východní Afriky 

 Jak říká Lucy Mairová (1962:138), státní forma obecn ě 

se vyzna čuje uznáváním jediné svrchované autority, kterou 

může být bu ď osoba nebo instituce, a dále osobami, které 

jejím jménem „ řídí ve řejné záležitosti, rozhodují a 

vymáhají poslušnost“. V čele mezijezerních bantuských stát ů 

stojí panovník pocházející z královského rodu. Král ové se 

samozřejm ě liší tím, jak významnou roli v rámci svého 

království hrají, po čet jejich pod řízených se také liší 

v závislosti na velikosti říše.  

 Všem mezijezerním bantuským stát ům bylo spole čné, že 

panovník m ěl své zvláštní sídlo, kterým mohla být honosná 

usedlost nebo královský palác. Panovník byl obklope n 

zvláštní etiketou a rituály, což jej odlišovalo od 

oby čejných lidí (Mair 1962:140). Jakou funkci však král ové 

v rámci státní formy vlády hráli? Co p řinášela existence 

panovník ů jejich poddaným? Ti „investovali“ do státního 

systému v podob ě dávek, které se od nich vybíraly a je 

otázka, zda se jim to také n ějakým zp ůsobem vracelo. 

 Podle Lucy Mairové (1962:180) jsou panovníci své z emi 

„prosp ěšní svou pouhou existencí“. Zt ěles ňují ji a jejich 

stav má mít vliv na blaho celé zem ě, lidé jsou pyšní na 

lesk a slávu svých panovník ů. Také záleželo na tom, jak 

blízko či daleko žil poddaný k panovníkovi. Pokud žil 

blízko, mohl se stát ob ětí panovníkových rozmar ů či tvrdých 

trest ů, m ěl však také blíže k výkonu spravedlnosti na 

králov ě dvo ře a král jej mohl za prokázané služby št ědře 

odměnit. Králové m ěli výhradní právo uvalit na své poddané 

kruté tresty. Poddaní často trp ěli jen proto, že se 

znelíbili králi. Ten mohl trestat proto, že m ěl stoupence, 

kte ří tresty prosadili. 

 Jak již bylo řečeno, pro vznik království jsou 

důležité dva prvky. Jedním z nich je nárok panovníka na 

vztah k ur čitým nadp řirozeným bytostem a s tím často 
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spojená víra, že je potomkem n ějakého boha nebo že jen on 

může vykonávat ur čité rituály. Tyto nadp řirozené 

skute čnosti obvykle vysv ětlují mýty. Vid ěli jsme, že i 

nestátní spole čnosti mají ur čité rituální zmocn ěnce, ti 

však nemají politickou moc.  

Muž, který vstupoval do královského ú řadu, musel 

projít rituálem. Ten má dva významy: „potvrzuje trv alost a 

správnost řádu, který symbolizuje a dává mu nadhmotnou moc, 

kterou pot řebuje k tomu, aby úsp ěšně hrál svou královskou 

roli“ (Mair 1962:220). Nový panovník m ěl svou roli 

předepsanou, jistou svobodu v této roli však podle Ma irové 

měl. Mohl a možná i musel jednat zp ůsobem, jaký byl pro 

normální smrtelníky nemyslitelný. S tím souvisí i j eho 

právo krut ě trestat své poddané.  

Tímto spojením panovníka s božským se zabývá také 

Evans-Pritchard (1948). I když nelze pop řít, že jistý vliv 

šilúcký král m ěl, jeho význam byl podle Evans-Pritcharda 

(1948:73) sakrální a za chybu považuje používat o š ilúckém 

politickém systému slova jako „stát“, „vláda“ či „správa“. 

Sami jsme již vid ěli ∗, že Lucy Mairová považuje Šilúky spíše 

za p říklad minimální vlády. O rituální povaze afrických 

král ů nám však m ůže Evans-Pritchard ův text mnohé napov ědět.  

V čele šilúckého národa stojí král, tzv. Reth. Každý 

Reth je potomkem Nyikanga, hrdinného v ůdce Šilúk ů, který 

kdysi p řivedl sv ůj lid na nyn ější území. V ěří se, že 

Nyikang je p řítomen v každém králi a je tak „zosobn ěním 

věčného královského majestátu, který sám o sob ě symbolizuje 

národní strukturu, nem ěnný morální řád“ (Evans-Pritchard 

1948:70). Novým panovníkem se m ůže stát pouze syn krále. 

Král p ři významných p říležitostech ob ětuje a jakožto 

nositel Nyikangova ducha je zárove ň „politickou hlavou“ 

národa i „st ředobodem národního kultu“ (Evans-Pritchard 

1948:74). Není to ur čitý jednotlivec, kdo je v danou chvíli 

králem, nýbrž je to Nyikang, který je navíc oním 

zprost ředkovatelem mezi lidmi a božstvem. 

Skute čnost, že je Nyikang p řítomen v králi, činí 

z královského majestátu zájem všech Šilúk ů a z řejm ě také 

proto podle Mairové (1962:70) tvo ří Šilúkové jeden národ, 

                                                 
∗ viz str. 38.  
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jehož členové sdílí zájem na vybírání králova nástupce a n a 

jeho trvalém zdraví, které má p řinést blaho všem. Nyikang 

je králem Šilúk ů stále a když král, tedy individuální 

nositel Nyikangova ducha zem ře, duch opustí jeho t ělo a po 

jmenování prince novým králem do n ěho vstupuje (Evans-

Pritchard 1948:80). 

Tuto odbo čku m ůžeme zakon čit Evans-Pritchardovým 

záv ěrem (1948:84), že „všude a vždy byl královský majes tát 

do ur čité míry posvátným ú řadem. ...To proto, že král 

symbolizuje celou spole čnost a s žádnou její částí se nesmí 

stav ět na stejnou úrove ň. Musí být ve spole čnosti a zárove ň 

stát mimo ni a to je možné pouze tehdy, pokud je je ho ú řad 

pozvednut na mystickou úrove ň. Je to královský majestát a 

ne král, kdo je božský.“ 

 

II.2.2. Panovníkovi pod řízení         

Druhým prvkem podstatným pro vznik království je 

schopnost získat si a udržet stoupence. Každý v ůdce, který 

má stoupence, má také sv ůj dv ůr, na kterém se shromaž ďují 

jeho stoupenci a projevují mu pocty (Mair 1962:190) . 

„Význam dvora ...spo čívá v tom, že shromaž ďuje všechny 

osoby n ějak závislé na králi“. (Mair 1962:192). To platí i 

pro panovníky mezijezerních bantuských stát ů, na jejichž 

dvorech žijí jejich manželky, palácoví ú ředníci či sluhové. 

S tímto prvkem úzce souvisí již zmi ňovaná nutnost 

panovníka delegovat svou moc na další osoby, které mu 

umožňují vládnout efektivn ěji, jeho moc ale také do ur čité 

míry oslabují. Ze stoupenc ů na svém dvo ře si totiž panovník 

vybíral osoby, které m ěly spravovat části jeho zem ě. Čím 

větší je království, tím více pod řízených panovník 

pot řebuje. Hlavou dvorních i územních ú ředník ů býval tzv. 

„ministerský p ředseda“ (Mair 1974:151). Držitelé tohoto 

úřadu nesm ěli pocházet z královského či jiného 

privilegovaného rodu, nýbrž z řad oby čejných lidí. 

V menších státech to byl jen správce paláce a t ělesná stráž 

panovníka, s velikostí království však jeho význam rostl 

(Mair 1962:141). Byl to král ův poradce, který se mohl stát  

jednou z nejbohatších osob v zemi. M ěl vyslechnout lidi, 

kte ří se považovali za poškozené a p řesv ědčit krále, aby 

svou chybu napravil, aniž by to musel p řiznat, nebo ť 
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chybovat bylo v posvátném králov ě postavení nemyslitelné 

(Mair 1972:128). N ěkdy byl ministerský p ředseda 

nepostradatelný, nebo ť po smrti krále dosazoval jeho 

nástupce. 

Takovou funkci m ěl také Katikiro z království Soga 

(Mair 1962:142). Zde to byl jakýsi palácový ú ředník, který 

porou čel množství dvorních sluh ů. Jeho pro nás 

nejzajímav ější funkcí však bylo, že řídil p řístup ke králi. 

Jak říká Mairová, „je neodmyslitelnou sou částí monarchovy 

důstojnosti, že má být n ějakým zp ůsobem odd ělen od lidí, 

mezi nimiž zastává jedine čné postavení“ (tamtéž). Ve 

většin ě monarchií se to d ělá tak, že se ztíží p řístup 

k panovníkovi. V tomto p řípad ě se museli lidé, kte ří stáli 

o audienci u krále, setkat nejprve s Katikirem, kte rý tak 

věděl o všem co se d ělo a mohl mnohé ovliv ňovat. Nemohl 

sice osobám s legitimní záležitostí p řístup ke králi 

zakázat, mohl je ale nechat čekat tak dlouho, až sami 

odešli. Na Katikirovi tak záleželo, kdo bude moci u poutat 

královu pozornost. 

I ve Rwand ě existoval tento panovník ův poradce (Mair 

1962:143). Fungoval také jako jakýsi „hromosvod“, n a který 

padala nespokojenost s činy a rozhodnutími krále. Jelikož 

králové zt ěles ňují nejvyšší hodnoty království, zejména 

spravedlnost, a je s nimi spojena božská aura, m ěli by 

v o čích lidu z ůstat neomylní. Pakliže stihne zemi n ějaké 

nešt ěstí nebo vláda království pochybí, je možné to 

vysv ětlit tak, že král dostal špatnou radu. Podle Mairov é 

se takové vysv ětlení uplat ňuje v mnoha afrických státech. 

Stejný poznatek zmi ňuje i Peter C. Lloyd (1965:77), podle 

něhož je v p řípad ě nešt ěstí nebo pochybení, které postihlo 

království, t řeba najít „ob ětního beránka“. N ěkdy se chyby 

krále také svádí na špatné provedení rituál ů p ři jeho 

dosazování na tr ůn, což m ělo zap ří činit špatný kontakt 

s nadp řirozenou silou a král proto není neomylný. Pak je 

krále možné i sesadit. 

Gandský Katikiro (Mair 1962:146) organizoval ve řejné 

práce, vybírání dávek, plánoval války, v jejichž pr ůběhu 

chránil krále. Také projednával p řípady v soudní budov ě, 

což n ěkdy p řenechal svým zástupc ům a pouze vynášel 

rozsudek. Informoval krále o svých rozhodnutích, te n měl 
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však vlastní dv ůr, na kterém soudil. Katikiro také udržoval 

palác a silnice, které k n ěmu vedly. 

Ministerský p ředseda m ěl pod sebou v závislosti na 

velikosti království ur čité množství palácových a územních 

úředník ů, které si panovník vybíral ze svých stoupenc ů. 

V čele územního ú řednictva stáli územní ná čelníci, které 

král poslal spravovat vzdálen ější části říše. V t ěchto 

oblastech m ěli udržovat mír, takže po řádali soudy a 

urovnávali spory. Nesli odpov ědnost za nábor lidí na 

veřejné práce a do válek a vybírali dávky. V menších 

královstvích se t ěmto ná čelník ům poda řilo prosadit, aby se 

jejich ú řad stal d ědi čným rodinným vlastnictvím. Jinde král 

úředníky p řemis ťoval z jedné oblasti do druhé podle 

libosti. 

V Bugand ě bylo takových oblastí deset, říkalo se jim 

„saza“ a v čele každé z nich stál jeden „ná čelník saza“ 

(Mair 1962:146). Tento ú řad nebyl d ědi čný, každého 

náčelníka saza dosadil do funkce král. Neexistovala zd e 

žádná vyšší t řída, která by m ěla monopol na politické 

funkce. Oblasti saza byly pom ěrn ě rozsáhlé a bylo zde proto 

t řeba ná čelník ů nižšího řádu, pod řízených ná čelníkovi saza, 

který si je vybíral. N ěkte ří však za svou funkci vd ěčili 

králi, který je tím odm ěnil za prokázané služby. Každý 

náčelník m ěl dv ůr, na který mohli poddaní chodit se svými 

spory. Kdo nebyl s rozhodnutím jednoho ná čelníka spokojený, 

mohl jít za jeho nad řízeným. Pokud brali oby čejní lidé 

právo do vlastních rukou, mohli za to být potrestán i. 

Neměli bychom zapomenout ani na to, jakou roli hráli 

královi synové, tedy princové. Jakmile dosp ěli, stávali se 

konkurenty, a to nejen mezi sebou, nýbrž také ve vz tahu ke 

králi (Mair 1962:206). Panovník mohl situaci vy řešit tak, 

že syny p řevelel do míst, kde si již nenárokoval vládu. Tak 

to d ělal nap říklad alurský ná čelník. Po n ěkolika generacích 

se stali potomci p řeveleného syna nezávislými ná čelníky a 

neusilovali tak již o jeden tr ůn.  

Rivalita syn ů samoz řejm ě kulminovala po králov ě smrti, 

kdy se m ěl jeden z nich stát jeho nástupcem. Výb ěr m ěl 

obvykle daná pravidla, nemuselo to však znamenat kl idný 

pr ůběh – n ěkdy hrozila ob čanská válka. Obvykle však také 

existovali lidé, nap říklad ministerský p ředseda, kte ří m ěli 
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vybrat nástupce. Nevybírali krále pouze na základ ě osobních 

zásluh, museli také p řihlédnout k popularit ě dané osoby 

(Mair 1972:131). N ěkdy také rozhodoval boj. Nový panovník 

pak nahradil otcovy p říznivce svými, p ředevším z p říbuzných 

z mat činy strany. I když královu smrt následovalo období 

nejistoty, neznamenalo to podle Mairové fatální ohr ožení 

politické struktury. „Každý v ěděl, že jakmile bude ohledn ě 

nástupnictví rozhodnuto, vláda bude pokra čovat s novým 

panovníkem a jeho ná čelníky na stejném základ ě jako 

předtím; noví muži stanou ve starých ú řadech“. (Mair 

1962:210). 

Peter C. Lloyd (1965:71) ovšem africké státní 

spole čnosti nepovažuje za natolik stabilní. V ětšina z nich 

se podle jeho názoru vyzna čovala „št ěpivými tendencemi“. 

Princové, kterým se nepoda řilo získat tr ůn za čali vládnout 

odlehlým částem království a mezi nimi a králem panovalo 

zna čné nap ětí. Ani africké státy nejsou navíc dost vysp ělé 

na to, aby si král dokázal zajistit rovnom ěrnou poslušnost 

ve všech částech své říše.      

Co oby čejným lidem existence státního z řízení 

přinášela? Mairová (1972:127) n ěkteré výhody zmi ňuje. Byly 

zde instituce pro urovnávání spor ů a pokud vláda správn ě 

fungovala, chránila lid p řed bezprávím v rámci státu i p řed 

vnějšími nep řáteli. Úsp ěšná válka p řinášela lidem slávu a 

někdy i bohatství, pokud si to zasloužili. Rituály 

provád ěné panovníkem p řinášely národu blaho. Materiální 

nadbytek umož ňoval pomáhat chudým či odm ěňovat osoby za 

prokázané služby. V n ěkterých spole čnostech byl možný i 

sociální vzestup nap říklad na základ ě patronovy či 

panovníkovy p řízn ě. I mezi oby čejnými lidmi tak mohla 

existovat konkurence – o královu p říze ň. Ten je totiž mohl 

jmenovat do ú řadů, které p řinášely bohatství a prestiž 

(Mair 1972:132). 

Ne všude je však tato „sociální mobilita“ možná (Ll oyd 

1965:79). Členství v „politické elit ě“, kterou tvo ří král a 

státní ú ředníci, nemusí být otev řeno každému, ani pokud se 

zasloužil n ějakým činem nebo prokázal panovníkovi službu. 

Politická elita je navíc zájmová skupina, která usi luje o 

to zachovat si svá privilegia a tedy status quo. O změnu 
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poměr ů a složení politické elity pak mohou usilovat prost í 

lidé vzpourou, jejímž výsledkem bude nové rozložení  sil.  

 

II.2.3. Záv ěry 

V této kapitole jsme tedy byli sv ědky toho, že i 

afri čtí králové, které by nezú častn ěný pozorovatel mohl 

považovat za neomezené despoty, museli svou moc del egovat. 

Distribuce moci souvisí se zv ětšováním ovládané říše, 

kterou žádný panovník nem ůže ovládat vlastními silami. 

Proto pot řebuje pod řízené, kte ří budou spravovat 

vzdálen ější části zem ě. Panovník tak m ůže vládnout 

efektivn ěji, paradoxn ě to ale m ůže vést také k oslabení 

jeho moci. Správci si mohou za čít nárokovat d ědi čnost svého 

úřadu, dosahovat stále v ětší samostatnosti a n ěkdy se mohou 

od království dokonce odtrhnout. Takto se mohou zac hovat i 

zhrzení princové, kte ří neusp ěli v boji o tr ůn nebo ti 

královi synové, již panovník odeslal do vzdálených oblastí 

říše, kde nemohli p římo ohrožovat jeho tr ůn.  

V p řípad ě afrických stát ů již podle našeho názoru 

můžeme bez obav hovo řit o vlád ě. Setkáváme se zde totiž se 

svrchovanou autoritou – panovníkem, který je oprávn ěn 

rozhodovat ve jménu celé své říše (samoz řejm ě s jistými 

omezeními, která jsou dána distribucí moci), a kter ý je 

schopen svá rozhodnutí prosadit a dokáže si podrobi t své 

poddané. Jeho vládnutí se má totiž o co op řít - má 

stoupence, kte ří jsou oddaní výhradn ě jemu. To je dáno také 

tím, že spole čnost je v ětší a má dostatek prost ředk ů 

k tomu, aby stát v čele s panovníkem mohl zaplatit za 

služby pod řízeným. Vznik státu také jist ě souvisí 

s p říchodem zem ědělství. V zem ědělských spole čnostech totiž 

může vzniknout p řebytek a bohatství, což je p ředpokladem 

pro vznik státu, nebo ť zde existují prost ředky 

k financování státních činovník ů. Jist ě není náhodou, že 

spole čnosti v p ředchozí části práce byly pastevecké, 

zatímco „všechny bantuské národy východní Afriky js ou 

usedlí zem ědělci...“ (Mair 1962:29).  
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II.3.  Role klientely v afrických státech  

 

 Za jeden z p ředpoklad ů pro vznik státu považuje 

Mairová vytvo ření souboru osob, které jsou oddané p ředevším 

svému v ůdci. „Tento vztah klientely by mohl být zárodkem, 

ze kterého pramení státní moc“. (Mair 1962:166) Zce la jist ě 

má podle autorky zásadní význam v mezijezerních ban tuských 

státech, kde se prolíná celou spole čností. 

 Lucy Mairová (1961:173) definuje klientelu jako „v ztah 

závislosti, do n ěhož se formáln ě vstupuje na základ ě 

záměrné volby“. Je to vztah mezi klientem a patronem 

zahrnující ur čitý závazek, p ři čemž ten klient ův bývá 

obvykle tíživ ější. P řesto jde podle Mairové v tomto vztahu 

spíše o vzájemný prosp ěch nežli o vyko řis ťování, a čkoli 

výhody nejsou rozd ěleny rovnom ěrn ě. 

 Peter C. Lloyd (1965:91) popisuje klientelu jako 

„vztah mezi dv ěma osobami, které nejsou p říbuzné, nýbrž 

stojí v ůči sob ě ve vztahu nad řízenosti a pod řízenosti; 

klient je závislý na svém patronovi“. Nevyzdvihuje tedy 

vzájemný prosp ěch tak, jako Mairová, základními aspekty 

tohoto vztahu jsou však pro n ěj podobn ě jako pro autorku 

„sociální vzestup, ekonomické výhody a administrati vní a 

soudní ochrana“. 

 Jak tedy vypadá vztah klienta a patrona a co ob ěma 

stranám p řináší (Mair 1961:179 až 180)? Je to  vztah, do 

kterého se vstupuje dobrovoln ě, obvykle p ředáním dobytka. 

Tím se vytvo řilo pouto, které m ělo symbolický i materiální 

význam a mezi klientem a patronem tím za čal dlouhodobý 

recipro ční vztah. Klient poskytoval patronovi služby, 

například mu pomáhal v domácnosti nebo jej doprovázel n a 

cestách, d ělal mu t ělesnou stráž nebo zv ěda. Patron m ěl své 

klienty chránit, poskytovat jim v p řípad ě pot řeby 

materiální pomoc, pomstít vraždu, pokud na to klien ti 

neměli dost sil, zastupovat je na králov ě dvo ře, pakliže se 

zapletli do n ějakého p řípadu a p řípadn ě za n ě zaplatit 

pokutu. 

V zemědělských státech byla klientela spíše 

prost ředkem sledování politických cíl ů a sociální mobility, 

než nutností pro p řežití. Je to spíše „pouto mezi 

politickým nad řízeným a člov ěkem, na kterého delegoval část 
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své autority“ (Mair 1962:172). Tito klienti vstupov ali do 

služeb mocných muž ů, zejména panovníka, protože to bylo 

výhodné. Za prokázané služby totiž mohli získat ú řad 

náčelníka spravujícího část říše a tím také podíl na moci. 

Mají zde vlastní dv ůr, který je jakousi zmenšenou kopií 

panovníkova paláce a ke svým poddaným se chovají po dobně, 

jako panovník k t ěm svým. Mají v ůči poddaným rozhodovací i 

soudní pravomoci, vybírají od nich dávky, které p ředávají 

panovníkovi, berou si z nich však podíl. V zem ědělských 

státech tak do vztahu klient-patron vstupovala pouz e ta 

menšina, která usilovala o sociální vzestup tím, že  se 

připoutá k mocným osobám. 

Rovněž Lloyd (1965:92) tvrdí, že ve spole čnostech, kde 

je oby čejným lidem umožn ěn vstup do „politické elity“ je 

klientela „jedním z prost ředk ů, jak dosáhnout vzestupu“. 

Zárove ň ale zmi ňuje (1965:91), že klientela je také 

prost ředkem, jímž m ůže jedinec chránit svá práva ve 

spole čnostech, „kde se nelze odvolat na právní hierarchii  

soud ů nebo kde to není p říliš efektivní“. Lloyd (1965:93) 

však považuje za vhodné nazývat klientelou onen rec ipro ční 

vztah mezi klientem a patronem, v n ěmž klient prokazuje 

patronovi osobní služby, patron svého klienta obdar ovává, 

je klientovým ochráncem a „klient od patrona o čekává, že 

bude podporovat jeho zájmy, když jsou ohroženy 

administrativním či soudním konáním“. 

Ačkoli mnozí auto ři popisovali klientelu jako formu 

útisku, je tento vztah podle Mairové vzájemn ě prosp ěšný a 

autorka zd ůraz ňuje, že se do n ěj vstupuje z vlastní volby. 

V n ěkterých spole čnostech, nap říklad ve Rwand ě, je vstup do 

tohoto vztahu nutný pro p řežití, což Mairová (1961:173) 

považuje za d ůsledek celkové politické situace, nejde o 

povinnost danou ze zákona. Tvrdí, že stejn ě pot řebný je 

tento vztah jak pro klienta, tak pro patrona.  

Klientela však nep řináší výhody ob ěma stranám stejnou 

měrou. Klient m ěl v p řípad ě bezpráví p řed soudem ochranu 

patrona, patron jej zastoupil i v p řípad ě, že se klient 

nebyl schopen pomstít za n ějakou k řivdu sám. Ve vztahu 

k patronovi se však klient nemohl odvolat na žádnou  vyšší 

instanci, jeho rod jej obvykle nemohl podpo řit a často ani 

žádný rod nem ěl. Z toho podle Mairové (1961:176) pramení 
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„pod řadnost klientova statusu“. Lloyd (1965:93) v tomto 

smyslu tvrdí, že „pouze tam, kde vztah nem ůže zp řetrhat 

klient nebo kde klient nem ůže usilovat o jiného ochránce, 

může být patron ke svým klient ům beztrestn ě krutý a 

mstivý“. Jistou zárukou toho, že se s klientem nebu de 

zacházet špatn ě, je možnost, že m ůže ze vztahu vystoupit a 

najít nového patrona. Jisté bezpe čí mu také zajiš ťuje 

skute čnost, že i patron si p řeje udržet co nejvíce klient ů, 

nebo ť mu to p řináší prestiž. A oddané stoupence si nelze 

dlouho udržet násilím, nýbrž spíše oblíbeností, s n íž jde 

ruku v ruce št ědrost. 

Lucy Mairová se zabývá také tím, do jaké míry ve 

spole čnostech se státní formou vlády pozbývá rodová 

příslušnost na politickém významu. Tato skute čnost souvisí 

se vznikem klientely. V jednodušších spole čnostech drží 

rody pohromad ě, aby bránily svá práva a udržovaly vnit řní 

disciplínu. Mairová (1962:235) správn ě říká, že „státní 

systémy organizují aktivity tak širokých skupin lid í, že je 

jakýkoli rod nem ůže sám zvládnout“. Ve státním z řízení má 

proto panovník územní zmocn ěnce, kte ří vykonávají jeho 

rozkazy ve vzdálených částech říše. P řesto si však rody 

podle autorky v procesu vlády jistý význam ponecháv ají. 

Stále p ředstavují celek d ůležitý pro ochranu a vzájemnou 

pomoc svých člen ů, pro od či ňování k řivd a n ěkdy ješt ě hrají 

roli p ři vykonávání pomsty.  

Pravdou však je, že s p říchodem panovníka a „politické 

elity“ (Lloyd 1965:74) o vykonání pomsty nemohou ro zhodovat 

samotné rody. Rodoví druhové již navíc nep ředstavují 

jedinou možnost, kam se m ůže jedinec p ři domáhání se 

vlastního práva obrátit. M ůže se totiž obrátit na patrona a 

na další vlivné osoby (Mair 1962:236). Na rozdíl od  naší 

„západní“ spole čnosti znají spole čnosti východní Afriky 

pouze dva druhy vztah ů – p říbuzenství a klientelu. Spole čně 

s p říchodem vztahu klient-patron a svrchované nad řazené 

autority v podob ě ná čelníka či panovníka již rodová 

příslušnost nebyla jediným zdrojem bezpe čí a podpory 

jednotlivce a snižoval se tak význam rodových autor it. 

Podle Mairové (1962:243) to však není n ějaký souboj o moc, 

ve kterém by rody utrp ěly porážku. Spíše jde o proces, ve 

kterém se nové druhy autorit ujaly vládních činností. Rod ům 
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přitom z ůstaly oblasti, ve kterých mají p řední význam, 

například s ňatky nebo d ědictví. Také Lloyd (1965:99) 

považuje klientelu za jeden z faktor ů, které zp ůsobují 

pokles významu rodových skupin. Solidaritu člen ů rodové 

skupiny oslabují pouta klientely, nebo ť „oddanost patronovi 

může konkurovat nebo být neslu čitelná s oddaností k jeho 

příbuzným“. 

Klientelu Mairová (1961:184) považuje za „základ 

sociální diferenciace“ ve dvou sm ěrech. Vytvá ří „formáln ě 

uznávané vztahy nad řízenosti a pod řízenosti“, ale bývá to 

v n ěkterých spole čnostech také „hlavní kanál sociální 

mobility“. Nejv ětší význam klientely však autorka spat řuje 

v tom, že se uchaze č o vládní ú řad neobejde bez stoupenc ů, 

kte ří jsou p řipoutání blíže k n ěmu než k ostatním člen ům 

spole čnosti.  
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II.4.  Právo afrických stát ů 

  

Podle Mairové (1972:146) jsou dva hlavní zp ůsoby, jak 

se vypo řádat s porušením práva. Jedním je p řesv ědčit 

pachatele, aby poškozené osob ě nabídl kompenzaci. Druhou 

možností je porušitele zákona potrestat. Jak jsme v id ěli 

v první části, ve zmi ňovaných nestátních spole čnostech se 

ochrany osoby a vlastnictví lidé domáhají p ředevším 

vlastními silami, v ětšinou s podporou rodu. V rozsáhlejších 

státech se však podle Mairové (1962:155) setkáváme 

s jednáním, které není pro nestátní spole čnosti typické, a 

sice s potrestáním. To m ůže mít podobu uložení pokuty, 

t ělesného trestu nebo p řipravení o život. 

 

II.4.1. Otázka trestního práva afrických stát ů – 

Radcliffe-Brown a Lucy Mairová  

 Lucy Mairovou v její práci zajímá zejména to, na j akém 

základ ě je možné, že v preliterárních státních 

spole čnostech existují tresty, co lze v tomto prost ředí 

považovat za trestné činy a zda lze říci, že tyto 

spole čnosti mají trestní právo. P ři hledání odpov ědi na 

tyto otázky Mairová p řipomíná, jak se k tématu trest ů 

v preliterárních spole čnostech stav ěl Radcliffe-Brown. Jak 

říká Mairová, zlo čin je podle Radcliffe-Browna takový čin, 

„který je považován za poškozující spole čnost jako celek 

svou ohavností“ (Mair 1972:147). Jde o pocit „morál ního 

pobou ření“ vyvolaný nap říklad vraždou, který vede lidi 

k názoru, že takový čin nem ůže napravit pouhé odškodn ění.  

I my se s podobným názorem v Radcliff-Brownových 

textech setkáváme (1965:205), nap říklad když se zabývá 

tématem sociálních sankcí. Sankce, která je podle 

Radcliffe-Browna reakcí spole čnosti na ur čité chování, m ůže 

být pozitivní a negativní. Pozitivní sankce dané ch ování 

schvalují, negativní jej odsuzují. Sankce mají moti vovat 

jednotlivce k tomu, aby se chovali v souladu se 

spole čenskými zvyklostmi. Negativní sankce bývají vymezen é 

přesn ěji. Mezi organizované sankce, jinými slovy sankce 

vykonávané ur čitým tradi čním a uznávaným postupem, pat ří 

trestní sankce, které jsou sou částí trestního práva. Podle 

Radcliffe-Browna (1965:208) jsou to „uznávané postu py 
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namí řené proti osobám, jejichž chování spole čnost 

odsuzuje.“  

Za nejd ůležit ější funkci sociálních sankcí Radcliffe-

Brown (1965:210) nepovažuje její vliv na osobu, kte rou 

postihuje. V ětší význam má pro spole čenství, které tyto 

sankce uplat ňuje. Použití sankce totiž potvrzuje a udržuje 

sociální cít ění daného spole čenství. Organizované negativní 

sankce jsou reakcí spole čnosti na skutek, který narušil 

její jednotu a zárove ň prost ředkem, který ji má obnovit. 

Jsou to tedy „reakce ze strany spole čenství na události, 

které ovliv ňují její jednotu“ (1965:211). 

Na jiném míst ě jsme se již krátce zabývali Radcliffe-

Brownovým popisem „primitivního práva“. ∗ Ve řejným trestným 

činem je podle Radcliffe-Browna takový skutek, na kt erý 

celé spole čenství nebo stanovené autority reagují tak, že 

ur čí zodpov ědnou osobu a uvalí na ni n ějaký trest. Tento 

postup, kterému Radcliffe-Brown (1965:212) říká „trestní 

sankce“ ( penal sanction ) ∗∗, je reakcí spole čenství proti 

jednání jednoho ze svých člen ů, které narušuje „morální 

cít ění“ spole čenství a zp ůsobuje stav sociální dysforie. 

Funkcí trestní sankce je tak kolektivní vyjád ření 

„morálního pobou ření“, které má obnovit sociální euforii.  

Je tomu tedy skute čně tak, že tresty se ve státních 

spole čnostech vyskytují proto, že ur čité činy poškozují 

spole čenství jako celek, které pak na základ ě morálního 

pobou ření uvalí trest na viníka? Lucy Mairová na dnešních  

moderních spole čnostech ukazuje, že podstatou trest ů není 

skute čnost, že na základ ě ur čitého jednání se spole čnost 

jako celek cítí poškozena. Jako p říklad uvádí (Mair 

1972:147) jízdu na kole bez sv ětel, která není p řečinem 

poškozujícím jednotlivé členy dané spole čnosti, spíše jde o 

přečin v ůči vlád ě, která dodržování takového pravidla 

nařídila. Mnohé naše p řečiny (Mair 1962:157) jsou výrazem 

neposlušnosti v ůči vlád ě, samy o sob ě ale nejsou p říliš 

závažné. Jsou to skutky, které nepoškozují ur čité jedince, 

nevzbuzují morální rozho řčení, ani se celé spole čenství 

                                                 
∗ viz str. 15. 
∗∗ Schapera (1972:388) zmi ňuje, že Radcliffe-Brown má pod pojmy „ve řejný 
trestný čin“ a „trestní sankce“ na mysli to, co jiní auto ři nazývají 
„zlo čin“ ( crime ) a „trest“ ( punishment ).  
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nepovažuje za poškozené. Jak říká Mairová (1962:157), 

„pokud jsou tyto činy považovány za ‚zlo činy proti 

spole čnosti jako celku‘, pak je to pouze v tom smyslu, že  

je špatné pro spole čnost jako celek, kdyby byla 

neuposlechnuta autorita vlády“. 

Podle Mairové (1962:204) „v politických spole čenstvích 

s minimální vládou nejsou trestné činy; všechny k řivdy se 

napravují pomstou nebo odškodn ěním“. Ve spole čnostech 

s minimální vládou se podle jejího názoru (1962:202 ) 

nesetkáváme ani s t ělesnými tresty, na tož aby hrály roli 

při udržování práva a po řádku. Zabití bylo p řípustné, ale 

pouze jako pomsta za zabití. Všechna další bezpráví  se 

napravovala zaplacením kompenzace. Jakou roli tedy hrály 

tresty v afrických státech a jakou m ěly podobu? 

Skutky, které podle dostupných záznam ů v t ěchto 

spole čnostech zasluhují trest a které nelze vymazat 

zaplacením náhrady, tvo ří podle Mairové (1962:157) 

„zajímavou sm ěsici“ a vlastn ě vyjmenovává podobný soubor 

čin ů jako Radcliffe-Brown. Mezi ve řejné trestné činy, které 

následují trestní sankce, pat ří podle jeho slov (Radcliffe-

Brown 1965:213) incest, čarod ějnictví, opakované porušení 

kmenových zvyklostí a r ůzné formy svatokrádeže. Jak sám 

říká, „v mnoha preliterárních spole čnostech se trestní 

sankce používá zejména, pokud ne zcela, na jednání,  která 

porušují zvyky považované spole čenstvím za posvátné“ 

(tamtéž). Také Mairová (1962:157) zmi ňuje čarod ějnictví, 

incest, ale také zplození dít ěte p řed tím, než žena prošla 

rituály, které jí m ěly zaru čit p říze ň nadp řirozených sil. 

Dva z t ěchto p řečin ů popisuje Mairová jako h říchy, tedy 

činy urážející posvátné bytosti, které mají ochra ňovat 

spole čenství. Čarod ějnictví je pak jakési zt ělesn ění zla, 

podobající se k řesťanské ví ře v ďábla. 

Radcliffe-Brown (1965:213) tvrdí, že se takové skut ky 

považovaly za p ří činu poskvrn ění celého spole čenství a 

trest, nap říklad zabitím provinilc ů, mohl být zp ůsobem, jak 

spole čenství o čistit. Mairová je rovn ěž toho názoru 

(1972:147), že tyto „h říchy“ poskvr ňují celou spole čnost 

tím, že urážejí posvátné bytosti. Jak říká, n ěkteré 

spole čnosti zabíjejí lidi obvin ěné z čarod ějnictví, nebo ť 

to považují za zvlášt ě odpornou činnost.  
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Mairová popisuje tyto druhy jednání za n ěco více než 

trestné činy, nebo ť nepoškozují jen lidské bytosti. Osoby, 

které se jimi provinily, jsou p ří činou duchovního nebezpe čí 

a je proto vhodn ější nazývat je h říchy. Pokud by to byly 

jediné skutky, které v t ěchto podmínkách zasluhují trest, 

pak bychom nemohli říci, že primitivní státy uznávají n ěco 

jako trestní právo. Autorka však dodává, že v kambs kých a 

kikujských spole čnostech se setkáváme s tím, že se 

nenapravitelní zlod ěji vyhán ěli. N ěkdy dokonce poslalo 

spole čenství provinilce na smrt.   

Radcliffe-Brown (1965:218) tyto zp ůsoby trestání u 

t ěchto dvou bantuských národ ů popisuje blíže. Pokud zde 

došlo k závažným p řípad ům, nap říklad když n ějaký p řečin 

ovlivnil celé spole čenství nebo byl obvin ěný člov ěk známý 

jako nenapravitelný a nebezpe čný delikvent, mohli jej 

starší proklít. K dispozici m ěli také instituci zvanou 

kingolle: pokud se n ějaký člov ěk provinil čarod ějnictvím 

nebo šlo o nenapravitelného delikventa, starší jej mohli 

odsoudit k smrti nebo zni čit jeho d ům a vyobcovat jej ze 

spole čnosti. Takovému rozsudku však musela p ředcházet 

porada starších a museli s tím souhlasit blízcí p říbuzní 

provinilce.    

Znamená to však, že nenapravitelný provinilec, 

například zlod ěj, který svými skutky rozho řčil spoustu 

jedinc ů, poškodil spole čnost jako celek? Podle Lucy Mairové 

(1962:158) nám p ři odpovídání na tuto otázku d ělá potíže 

nedostatek informací. Kingolle je podle autorky p říkladem 

toho, že lidé byli posíláni na smrt všemi členy 

spole čenství, ovšem jen n ěkdy. Nevíme, zda v kterékoli 

z probíraných spole čností lidé shrnuli ur čité skutky do 

jedné kategorie trestných čin ů, jako to d ělají moderní 

spole čnosti v trestním právu. Autorka se domnívá, že 

kingolle bylo vyhrazeno čin ům, které p řinášely soused ům 

provinilce poskvrn ění. Zd ůraz ňuje však, že jde o pouhou 

domněnku, kterou nem ůže nijak podložit. 

 

II.4.2. Trestající panovníci 

Nevíme sice, zda m ěly probírané národy n ěco jako 

trestní právo, m ůžeme však s jistotou říci, že s tresty se 

zde setkáváme, a to pom ěrn ě často – zvlášt ě ve srovnání se 
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spole čnostmi s minimální vládou. Výhradní právo uvalovat na 

své poddané kruté tresty mají králové, a to i za činy, 

které by se mezi oby čejnými lidmi nepovažovaly za zlo činy 

(Mair 1962:197). Mohli takto trestat proto, že m ěli 

stoupence, kte ří jejich tresty prosadili. Ve spole čnostech 

s minimální vládou si nikdo nemohl dovolit trvale o ddané 

stoupence a z řejm ě také z toho d ůvodu se zde s tresty 

nesetkáváme.  

Pro č panovníci trestali? Nahán ěli tím ostatním strach 

a ukazovali, jakou mají moc. Již jsme také zmi ňovali, že 

král se od ostatních „prostých“ lidí odlišuje, což se dává 

najevo r ůznými zp ůsoby. Jestliže se v ůči n ěmu jakožto 

jedine čné svrchované autorit ě n ěkdo proviní, nem ůže to 

napravit pouhá kompenzace (Mair 1962:160). Skutky, které 

trestal gandský král zvaný Kabaka, byly zlo činy proti 

panovníkov ě d ůstojnosti (1962:204). Podle autorky se zde 

v žádném p řípad ě nesetkáváme s myšlenkou, že by n ěkteré 

křivdy byly natolik vážné, že by se jednalo o zlo čin proti 

celému spole čenství. Jde tu spíše o to, že „Kabaka je 

natolik nad řazený svým poddaným, že p řečiny v ůči jeho osob ě 

nemůže urovnat odškodn ění a musejí být potrestány“ (Mair 

1962:204).  

Panovníkovo právo uvalit na své poddané tvrdé t ělesné 

tresty a vzít jim majetek umoc ňuje jeho autoritu. Politická 

moc krále také není dostate čně zajišt ěná na to, aby si 

mohla dovolit p řestat „ukazovat zuby“ (Mair 1962:203). Lucy 

Mairová (1962:160) tedy vyslovuje domn ěnku, že „myšlenka, 

že n ěkteré p řečiny je t řeba považovat za trestné činy, 

nepramení z všeobecného p řesv ědčení, že jistá jednání 

poškozují celou spole čnost, nýbrž spíše ze specifického 

nároku panovník ů prosazovat svou moc“.   

 

II.4.3. Záv ěry 

Podle Lucy Mairové tedy nem ůžeme s jistotou říci, zda 

africké státy uznávají trestní právo v tom smyslu, že by 

tyto národy shrnuly ur čité skutky do jedné pevn ě dané 

kategorie trestných čin ů. Jestliže zde však hovo říme o 

preliterárních spole čnostech, pak není možné, aby v t ěchto 

státech existovaly psané zákoníky a lidé by tak byl i nuceni 

nosit skutky zasluhující trest pouze ve své pam ěti. Je pak 
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obtížné si p ředstavit, že by zde existovala pevn ě daná 

kategorie trestných čin ů, nebo ť co není černé na bílém se 

může bu ď zapomenout, nebo alespo ň podléhat podstatným 

změnám. Nedomníváme se také, že bychom se v t ěchto 

spole čnostech setkávali s trestním právem v moderním slov a 

smyslu, kde proti sob ě stojí domn ělý pachatel a stát. Spíše 

se jednalo o spory dvou stran, které si chodily 

k ná čelníkovi či panovníkovi pro rozsudek. 

S trestním právem v úzkém slova smyslu se zde tedy 

zřejm ě nesetkáváme, nemáme d ůkazy o tom, že na jedné stran ě 

by stál stát a na druhé provinilec. Tresty zde však  zcela 

jist ě existovaly.  Podléhali jim však spíše lidé, kte ří se 

znelíbili králi nebo se v ůči n ěmu provinili. Král trestal i 

za skutky, které by mezi dv ěma prostými lidmi nikdo za 

vážné provin ění nepovažoval. To souviselo s již zmi ňovaným 

posvátným charakterem královského majestátu. Mezi p rostým 

lidem a králem existuje distance, lidé se ke králi musí 

chovat jinak než mezi sebou. Pokud to poruší, jde o  urážku 

královské d ůstojnosti a to nelze napravit pouhou 

kompenzací; často následuje krutý trest či smrt. Za 

důležité považujeme také argument Lucy Mairové, že 

politická moc král ů není dostate čně zajišt ěná, a panovníci 

proto musí krut ě trestat, aby nahán ěli oby čejným lidem 

strach a vzbuzovali v nich respekt. Trestat mohli t aké díky 

tomu, že m ěli stoupence, kte ří tresty prosadili. 

Nesmíme zapomenout na skute čnost, kterou zd ůraz ňují 

Radcliffe-Brown i Lucy Mairová, že p ředmětem kolektivního 

trestání se stávalo zejména porušení ur čitých posvátných 

zvyk ů a tabu. Takové jednání mohlo poskvrnit celé 

spole čenství a narušit jeho vztahy s nadp řirozenými 

bytostmi. Trest mohl být jediným zp ůsobem, jak se znovu 

očistit. Takovou funkci m ěla z řejm ě i kambská instituce 

zvaná kingolle, p ři které mohli starší provinilce bu ď 

odsoudit k smrti nebo jej vyobcovat ze spole čenství, což 

však bylo v drsných podmínkách africké savany ekviv alentem 

trestu smrti. Pro takové provin ění se však lépe hodí 

pojmenování h řích než zlo čin. 

V podmínkách afrických stát ů se však již podle našeho 

názoru p řestáváme tak často setkávat s odvetným bojem a 

institucí krevní msty. To z řejm ě souvisí se zmi ňovaným 
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poklesem významu rodových skupin, s rostoucí komple xností 

spole čnosti a s p říchodem svrchovaných autorit. P ři řešení 

sporu se jedinec nemusí spoléhat jen na sv ůj rod, ale m ůže 

se také odvolat na vyšší autority – panovníci i úze mní 

náčelníci na svém dvo ře často posuzují p řípady a pokud by 

lidé usilovali o nápravu bez jejich souhlasu, mohli  by to 

chápat jako pohrdání jejich autoritou. P říkladem nám m ůže 

být Ankole (Mair 1962:154), kde král dovolil svým p oddaným 

usilovat o nápravu k řivd násilím jen když mu své spory 

přednesli. 
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Závěr  
 

Nyní bychom rádi shrnuli, jak podle našeho názoru 

chápe Lucy Mairová vznik vlády a uvedli n ěkteré vlastní 

záv ěry. Ve své st ěžejní knize Primitive Government  se Lucy 

Mairová zabývá tím, v jaké podob ě existuje vláda ve 

spole čnostech východní Afriky, jak se zde vyvinulo panstv í, 

tedy moc nad druhými. Panství zde podle jejího názo ru 

nabývá t řech forem. Jde o minimální vládu, která se 

vyzna čuje malým rozsahem politického spole čenství, nízkým 

počtem mocenských hodností a malým rozsahem moci držit el ů 

t ěchto hodností. Dále se jedná o rozptýlenou vládu, k de 

vláda p řísluší celé starší generaci. A kone čně je to státní 

vláda: v čele státu, respektive království, stojí panovník, 

který vládne celé říši s pomocí množství pod řízených 

s r ůznými funkcemi. 

V p řípad ě spole čností, kterým Mairová p řisuzuje 

„minimální vládu“ bychom rad ěji hovo řili o spole čnostech 

akefálních či anarchických, nebo ť s vládou či panstvím 

v pravém slova smyslu se zde nesetkáváme. Nap říklad u Nuer ů 

neexistují osoby či instituce, které by m ěly moc nad 

druhými nebo jim vládly v tom smyslu, že by dokázal y 

vydávat a prosazovat ur čitá rozhodnutí. Existují zde 

přirození v ůdci a rituální vyjednava či, pokud se však n ěkdo 

řídí ve svém jednání podle nich, vždy tak činí z vlastní 

vůle. Tito p řirození v ůdci mají ve spole čenství slovo, mají 

na základ ě svých prokázaných schopností ur čitý vliv.  Nelze 

všal říci, že by vládli, nebo ť nemají oddané stoupence, 

kte ří by jejich rozhodnutí podpo řili a prosadili. Nemohou 

si loajální následovníky dovolit, nebo ť na to nemají dost 

prost ředk ů. Podle našeho názoru hraje v tomto sm ěru 

důležitou roli skute čnost, že národy, kterým Mairová 

přisuzuje „minimální vládu“, jsou pom ěrn ě chudé a žijí 

pasteveckým životem. P ěstování dobytka nutí obyvatele 

Afriky po část roku ke ko čovnému životu. Ve spole čnosti tak 

nemůže vznikat p řebytek, díky kterému by potenciální vláda 

či vládce mohl trvale odm ěňovat služby svých stoupenc ů a 

udržovat si tak stálou loajální sílu, která by pros azovala 

jeho rozhodnutí. 
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Mohli jsme si však všimnout, že ani v t ěchto 

anarchických spole čnostech neexistuje boj všech proti všem. 

I zde se lidé řídí ur čitými pravidly a nesetkáváme se zde 

s nekon čícím násilím. Znamená to tedy, že tyto spole čnosti 

mají právo? V t ěchto nejjednodušších spole čnostech hrají 

velkou roli p říbuzenské vztahy a rodová p říslušnost. Pokud 

dojde k vražd ě, je povinností všech člen ů rodu 

zavražd ěného, aby usilovali o nápravu. M ůže tak nastat stav 

odvetného boje či krevní msty.  

Lucy Mairová a Evans-Pritchard tvrdí, že možnost, ž e 

příbuzní zavražd ěného budou násilím usilovat o nápravu, 

posiluje právo v dané spole čnosti. Došli jsme však spole čně 

s Leopoldem Pospíšilem k záv ěru, že oba auto ři kladou 

přílišný d ůraz na násilí. Zapomínají p řitom na rozdíl mezi 

odvetným bojem, který znamená nekon čící odvetné násilí, a 

institucí krevní msty jakožto kulturn ě daným pravidlem, na 

jehož základ ě je možné zabít vraha, mstitele však již ne. 

Instituci krevní msty m ůžeme považovat za krok sm ěrem 

k právu, o n ěčem takovém však není v knihách Mairové či 

Evans-Pritcharda zmínka.  

Dozvídáme se však o tom, že u Anuak ů a Nuer ů se 

vrahovi poskytuje azyl. Tato ochrana vraha dává pro stor 

vyjednávání mezi ob ěma stranami a v ětšinou vede k dohod ě o 

kompenzaci. Tento postup m ůžeme považovat za krok sm ěrem 

k právu. O právu v úzkém slova smyslu v t ěchto 

spole čnostech však podle našeho názoru nem ůže být řeč. 

Nesetkáváme se zde totiž s pravidly, která by stano vovala a 

vynucovala n ějaká právní autorita. V ětšinu pravidel, která 

lidé dodržují, totiž tvo ří spontánní a neformální normy. 

U spole čností, které mají podle Mairové „rozptýlenou 

vládu“, je již podle našeho názoru oprávn ěné mluvit o vlád ě 

ve smyslu souboru osob s rozhodovacími pravomocemi,  kterým 

jsou ostatní nuceni se pod řídit. Instituci rozhodující o 

veřejných záležitostech je zde generace starších, kte ří 

zasedají v radách a rozhodují ohledn ě spor ů. Členové mladší 

generace pak prosazují rozhodnutí starších. Objevuj í se zde 

i formáln ě dosazovaní v ůdci. Jelikož je zde vláda rozd ělena 

mezi velké množství osob a politické funkce zde v r ůzné 

míře sdílí celá mužská populace, považujeme termín 

„rozptýlená vláda“ za velice výstižný. 
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Posledním typem vlády je podle Mairové stát. 

V afrických bantuských státech se již podle našeho názoru 

setkáváme s panstvím i vládou v pravém slova smyslu . 

V jejich čele totiž stojí svrchovaný panovník, který 

rozhoduje ve jménu celé říše a je schopen svá rozhodnutí 

prosadit. Hlavním zdrojem obživy t ěchto království je 

zemědělství, které p řináší bohatství a tak i dostate čné 

prost ředky k tomu, aby si n ěkteré osoby nebo skupiny osob 

získaly a udržely oddané stoupence. Lucy Mairová sa ma 

považuje tento vztah klientely za jeden ze základní ch 

předpoklad ů pro vznik státu. Druhým je víra, že rituální 

moc je d ědi čná. Jen ur čité rody, jejichž božští p ředkové se 

nějak podíleli na vzniku národa, mohou ze svých řad 

poskytnout krále. 

Bantuské státy mají podobu království v čele se 

svrchovaným panovníkem. Žádný panovník nedokáže vlá dnout 

rozsáhlejším oblastem sám a musí tak svou moc deleg ovat. 

Vid ěli jsme, že afri čtí králové m ěli množství pod řízených 

s rozmanitými funkcemi. N ěkte ří, nap říklad „ministerští 

předsedové“, mohli mít na krále pom ěrn ě zna čný vliv. Král 

měl své služebníky, poradce, správce vzdálen ějších částí 

říše. Delegování moci tak mohlo jeho vládu zefektivn it 

(ná čelníci vzdálen ějších částí zem ě vybírali dávky, které 

pak královi posílali a část si nechávali jako poplatek za 

své služby), paradoxn ě ale také panovníkovu moc oslabovalo. 

Tito ná čelníci byli z panovníkova dohledu a mohli tak do 

zna čné míry jednat podle vlastní v ůle. N ěkdy dokázali 

prosadit, aby se jejich funkce stala d ědi čnou. Jistým 

ohrožením pro krále byli také jeho synové, kte ří mohli 

toužit po tr ůnu. Proto je n ěkdy poslal spravovat vzdálené 

oblasti, kde jej tolik neohrožovali. Mohlo se ale s tát, že 

se p říliš samostatný ná čelník nebo princ od královy říše 

odtrhl. Za technologických podmínek preliterárních 

afrických stát ů nemohla být vláda po celé říši stejn ě 

efektivní a št ěpivé tendence byly na denním po řádku. 

Nestabilita se také projevovala po králov ě smrti, kdy jeho 

potomci usilovali o jeho tr ůn, což mohlo vést i k ob čanské 

válce. 

Jak vypadalo právo v bantuských státech? Lucy Mairo vá 

považuje za jeden z hlavních znak ů státního práva afrických 
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království to, že se zde setkáváme s trestem. Podle  autorky 

nemáme dostatek informací k tomu, abychom mohli říci, že 

africké státy uznávaly trestní právo v podob ě jedné pevn ě 

daná kategorie trestných čin ů. My jsme však došli k záv ěru, 

že tyto preliterární spole čnosti nemohly mít n ějaký pevn ě 

daný soubor trestných čin ů, nebo ť nem ěly prost ředky k tomu, 

aby je zaznamenaly. Skutky považované za trestné činy by se 

pak p řenášely pouze v pam ěti jednotlivc ů a mohly by tak 

podléhat zásadním zm ěnám. Nadto se nedomníváme, že bychom 

se zde setkávali s trestním právem v moderním slova  smyslu. 

Podle našeho názoru zde totiž proti sob ě nestojí domn ělý 

pachatel a stát – vždy se jedná o spor dvou stran, které si 

chodí pro rozsudek ke králi nebo ná čelníkovi.  

To však neznamená, že by zde neexistovaly tresty. 

Trestal p ředevším král, čímž cht ěl nahnat prostým ob čanům 

strach. Jeho politická moc totiž nebyla dostate čně 

zajišt ěná a tímto zp ůsobem si získával jejich respekt. 

V moderních státech to nikdo d ělat nemusí, všichni zde 

totiž dob ře v ědí, co je v p řípad ě neposlušnosti čeká. Lucy 

Mairová samoz řejm ě nevylu čuje, že uvalovat kruté tresty 

africké panovníky bavilo. Dalším d ůvodem, pro č afri čtí 

králové trestali, byl také jejich posvátný charakte r. 

Jakékoli provin ění v ůči nim nebo v ůči státu, který 

zt ěles ňovali, nebylo možné urovnat pouhou kompenzací. 

Takové urovnání by panovníka snižovalo na úrove ň prostých 

občanů. Provin ění v ůči královskému majestátu musel 

následovat jedin ě trest. Tresty stihly také ty osoby, které 

porušily n ějakým zp ůsobem tabu. Takové jednání poskvr ňovalo 

celé spole čenství a jen trest je mohl op ět o čistit. Pro 

takové skutky se však hodí spíše pojmenování h řích, nežli 

zlo čin. 

Práce Lucy Mairové, zejména Primitive Government , se 

tedy snaží rozd ělit vývoj panství do t ří stup ňů. Je však 

t řeba mít na pam ěti, že se její úvahy zakládají pouze na 

výzkumech ve východní Africe a nelze proto tomuto s chématu 

přisuzovat všeobecnou platnost. Souhlasíme s Balandie rem 

(2000:75), který toto schéma považuje za „zjednoduš enou 

klasifikaci konkrétních politických spole čností“, nebo ť 

mohou existovat r ůznorodé formy politické organizace, které 

toto rozd ělení nem ůže dostate čně postihnout. Budeme tedy 
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považovat autor čino rozlišení za snahu o typologii panství 

u spole čností východní Afriky, která není univerzáln ě 

platná a má svá omezení, nazna čuje však, jakým zp ůsobem a 

v jakých podmínkách m ůže panství vznikat. 

Domníváme se, že práce Lucy Mairové zabývající se 

spole čnostmi východní Afriky a jejich uspo řádáním jsou 

vhodným východiskem ke zkoumání toho, jak se zm ěnily 

tamější pom ěry poté, co je ovládly evropské mocnosti. Lucy 

Mairová se situací po kolonizaci zabývá v knihách Primitive 

Government, New Nations  a Anthropology and Social Change . 

Zajímavá je otázka, jak museli Evropané p řizp ůsobit své 

nároky podmínkám p ůvodních afrických národ ů, zda a jakým 

způsobem se podíleli p ůvodní obyvatelé na zp ůsobu vlády, 

která zde dosud nem ěla obdoby. Jak vypadal p říchod 

koloniálních mocností do spole čností s minimální vládou? A 

v čem se lišil od situace, kdy se koloniální vlády set kaly 

se státním uspo řádáním? Další zajímavou otázkou je vývoj 

klientely. Jakou cestou prošly klientské vztahy nap říklad 

ve Rwand ě, jak se zm ěnily pod belgickou nadvládou a do jaké 

míry byla tragédie v devadesátých letech nevyhnutel ná? 

Můžeme však p ředpokládat, že pro typy vlády, se kterými 

jsme se setkali u zmi ňovaných pasteveckých a rolnických 

národ ů, již v Africe není místo. 
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