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Úvod 
Ačkoliv islám nepochybně patří mezi monoteistická náboženství, můžeme se v něm setkat 

s několika druhy duchovních bytostí. Jedním takovým druhem jsou právě džinové, jejichž 
pozici v islámu a muslimské obci si tato práce klade za cíl objasnit. Může se zdát až 
paradoxní, že v náboženství, ve kterém veškerá moc přináleží Bohu, se stále drží představa 
takovýchto stvoření, která oplývají nadpřirozenými schopnostmi a nepatří do smysly 
zachytitelného světa. Bylo by však chybou je považovat pouze za přežitek z předislámských 
dob nebo za lidovou pověru patřící jen do pohádek. 

Samotná existence džinů je pro věřícího muslima nepopiratelná, neboť Korán, který je 
vždy neomylným zdrojem, považuje jejich existenci za danou skutečnost. Ale schopnosti a 
kompetence džinů přesně nevymezuje a ponechává tak místo dohadům. Některé moderní 
výklady se snaží marginalizovat jejich význam a popírají jejich vliv na život lidí, přesto se i 
v současnosti v některých komunitách můžeme setkat s představou, že džinové hrají 
významnou roli v jejich každodenním životě.  

Když se Korán obrací na své posluchače jako na celek, velmi často zmiňuje vedle lidí 
právě džiny. Tento nejposvátnější text islámu jim také věnuje celou jednu súru, 
pojmenovanou příznačně „Džinové“.  Kromě lidí se jedná o jediné bytosti, které jsou schopny 
naslouchat božímu zjevení a na základě svého racionálního uvažování i intuice poznávat 
Boha. Jsou proto subjektem islámu, neméně důležitým než lidstvo, spolu s kterým vytvářejí 
společenství věřících.  

V této práci se pokusím popsat džiny, především v porovnání s ostatními bytostmi, 
přiblížit jejich povahu a roli ve společnosti. A dále ozřejmit jejich vliv na svět lidí a vývoj 
představ o nich mezi muslimy.   
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Porovnání džinů s ostatními třídami racionálních bytostí 
Porovnání džinů s anděly 
Podobnosti džinů a andělů 

Oba tyto druhy bytostí mají mnoho společných znaků. V první řadě se jedná o netělesné 
duchy, za běžných okolností nejsou pro člověka pozorovatelní a unikají jeho smyslům. Kořen 
ĞNN, vyjadřující neviditelné nebo skryté, může někdy zahrnovat jak džiny, tak i anděly. Což 
například Toufica Fahda vedlo až k teorii, že Arabové anděly do příchodu islámu vůbec 
neznali.1 Al-Šiblí popisuje bitvu, která se udála mezi dvěma druhy „džinů“: anděly a džanny, 
přičemž termín džin zde používá k označení andělů z nižších nebes. 

Andělé stejně jako džinové i lidé disponují dušemi `arwáh, které podle ibn `Arabího byly 
vdechnuty do světla, zatímco duše džinů do větru a duše lidí do tvarů. Dalším společným 
znakem je to, že když se zjeví lidem, je často popisováno, že vyzařují světlo. Také na sebe 
umějí brát různé podoby a měnit formy, nicméně andělé jsou limitováni tím, že si mohou 
vybrat pouze krásnou formu.2 

Před příchodem islámu byl mezi džiny a anděly častý styk. Džinové šplhali k nebesům, 
obývaným anděly, od nichž se učili dobrým věcem a dozvídali se co děje na nebesích. Avšak 
to jim bylo před sesláním Koránu zapovězeno a od té doby je andělé odhánějí házením 
meteoritů. V předislámské době někteří lidé, obzvláště v oblasti Hidžázu, věřili, že andělé 
jsou potomci Boha a dcer džinů. 3 

 
Odlišnosti džinů od andělů 

Největší odlišností andělů od džinů ale i lidí, je absence svobodné vůle. Vše co andělé 
činí, je poslušné vyslechnutí božích rozkazů. Nikdy neselžou v uctívání Boha a bez přestání 
pějí Jeho slávu.4 Také nemusejí jíst ani pít, stačí jim chválit Boha, kterého znají vrozeně, 
nikoliv na základě racionálního nebo intuitivního poznání.  

                                                 
1 Toufic Fahd, “Anges, démons et djinns en Islam,” in Denise (ed.), Génies, anges et démons, Paris: Editions 

du Seuil, 1971, s. 153–215. Proti jeho teorii je však možné najít řadu argumentů.  
 
2 Amira el-Zein, Islam, Arabs, and the Intelligent World of The Jinn, (Contemporary Issues in the Middle 

East), Syracuse: Syracuse University Press, 2009, s. 48. 
 
3 el-Zein, Islam, Arabs, and the Intelligent World of The Jinn, s. 37. 
 
4Korán, přeložil Ivan Hrbek. 5. vyd. v tomto překladu v Odeonu 1. vyd., Praha: Odeon, 1972, 21:20. 
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Ačkoliv se v porovnání s lidmi mohou džinové dožívat velmi vysokého věku, a to i 
několika tisíců let, stále zůstávají smrtelnými. Jejich dlouhověkost je často ilustrována 
příběhy, v nichž se potkávají s osobnostmi, obvykle proroky, jejichž životy od sebe dělí 
mnoho let. Naopak andělé jsou bytostmi nesmrtelnými. 

 
Válka andělů proti džinům 

Před stvořením Adama obývali džinové rozsáhlá území na zemi a věrně uctívali Boha. 
Později se ale proti němu vzbouřili, odmítali zákony jeho proroků a prolévali krev.5 Stejně 
jako to později učiní i lidstvo, které teprve má být stvořeno. Za to byli Bohem ze země 
vykázáni, seslal proto z nebes armádu andělů, která je zahnala až do moře. V jejím čele měl 
stát anděl jménem al-Harith, andělé jsou popisováni jako ozbrojení meči a kopími a dštící 
oheň z jejich úst. Přestože džinové kladli tuhý odpor, byli nakonec poraženi. Povšimněme si 
zde, že smrtící zbraní proti džinům je právě oheň, tedy živel, z kterého byli vytvořeni.  

V pramenech ale nalezneme neshody ohledně toho, kdo na zem přišel s džiny bojovat. 
Někteří měli za to, že po boku andělů bojovala také nižší třída džinů, které nazývají 
hinn.6Podle jiné verze Bůh seslal armádu andělů z nižších nebes, kteří se nazývali džinové a 
které vedl Iblís, aby ze země vyhnala pokolení džannů. Po té Iblísova armáda osídlila zemi a 
on se zde stal vládcem, stejně jako byl předtím v nižších nebesích. 

Ve spisech Bratrstva čistoty ale Iblís hraje odlišnou roli. Po vítězné bitvě, vzali andělé 
některé z džinů do nebes jako zajatce. Mezi nimi měl být i mladý Iblís, který byl po té 
vychován mezi anděly.7 

Vyvstává ovšem otázka, zda byli všichni džinové v této bitvě pobiti, nebo někteří přežili a 
stále putují po zemi. Podle lidového islámu žijí tito džinové stále na zemi, kde se skrývají 
v odlehlých pustinách. Pokud někdo na takovém místě v divočině zůstane, říká se o něm, že 
byl pohoštěn džiny. Také ibn Kathir se s touto představou, že džinové žijí na zemi vedle lidí, 
shoduje. 

 

                                                 
5 el-Zein, Islam,Arabs, and the Intelligent World of The Jinn, s. 39. 
 
6Muhammad ibn ‘Ali al-Kisa’i, The Tales of the Prophets, tr. W. M. Thackston, Jr., Boston: Twayne 

Publishers, 1978, s 21. 
 

7 el-Zein, Islam,Arabs, and the Intelligent World of The Jinn, s. 40. 
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Porovnání džinů s lidmi 
Podobnosti džinů a lidí 

Tím co lidstvo s džiny nejvíce sbližuje je náboženská zodpovědnost taklíf.8Již z úvodu 
této práce, víme, že džinové jsou vedle lidí jediné bytosti, které jsou schopny naslouchat 
božímu zjevení a na základě svého racionálního uvažování i intuice poznávat Boha. Disponují 
svobodnou vůlí a skrze boží proroky jsou voláni k víře. Pokud toto volání neuposlechnou, 
musejí čelit stejným následkům. Činy džinů stejně jako lidí jsou zapisovány anděly al-ḥafaẓah 
a jejich vykonavatelé za ně budou po zásluze odměněni nebo potrestáni v soudný den. 
Džinové tedy budou pobývat po boku lidí buď v ráji, nebo v pekle.  

Nicméně jejich schopnosti na onom světě budou omezeny a lidé je již budou schopni 
spatřit. Al-Ma’arrí uvádí, že džinové již nebudou moci měnit formu a také, že budou ve stavu 
stáří, zchátralosti a ošklivosti, zatímco lidé si v ráji budou užívat věčného mládi jako 
kompenzace za jejich nedokonalou formu na tomto světě.9 

Podobně jako lidé i džinové jedí, pijí, spí a rozmnožují se. K potravě nejraději vyhledávají 
kosti, někdy též dřevěné uhlí.10 Údajně se živí zbytky jídel, které hledají v odpadcích kolem 
domů. Každý člověk by měl před jídlem zmínit jméno Boží, jinak mu z něj budou džinové 
ujídat a on z tohoto pokrmu nezíská žádnou energii.11 

Můžeme nalézt mnoho podobností ve způsobu uspořádání jejich společnosti. Džinové 
tvoří národy umam,12 které se skládají z kmenů, stejně jako společnost předislámských Arabů. 
Ohledně počtu těchto kmenů nepanuje shoda, ibn `Arabí uvádí dvanáct kmenů, zatímco al-
Mas‘udi se zmiňuje o jednadvaceti kmenech.13 Básník ibn Šuhajd uvádí, že džin Zuhajr ibn 
Numajr, který inspiruje jeho díla, pochází z kmene banú Ašja‛.14 Tedy z kmene stejného 
jména jako kmen, ze kterého pochází sám básník. Zde můžeme vidět představu paralelního 

                                                 
8 el-Zein, Islam,Arabs, and the Intelligent World of The Jinn, s. 14. 
 
9 Ibid., s. 21. 
 
10 Dan Burton and David Grandy,Magic, mystery, and science: the occult in Western civilization, 

Bloomington: Indiana University Press, 2004, s. 143. 
 
11Barbara Drieskens, Living with djinns: understanding and dealing with the invisible in Cairo, London, 

Berkeley: Saqi, 2008, s . 96-97. 
 
12Korán, přeložil Ivan Hrbek, 46:18. 
 
13Ibid., s. 16. 
 
14 el-Zein,Islam,Arabs, and the Intelligent World of The Jinn, s. 125. 
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světa, který kopíruje strukturu toho našeho. Někteří džinové žijí usedlým životem, jiní kočují 
jako nomádi.  

Džinové také mají své krále a vůdce, jako například Bíwaráspa, s kterým se můžeme 
setkat ve spise Bratrstva čistoty, nazvaném „Případ zvířata versus lidé před králem džinů“. 15 
Tento král je zde vylíčen jako vznešený a spravedlivý mudrc, který usiluje pouze o to, aby 
potěšil Boha a byl hoden jeho přízně. Na rozdíl od lidských poddaných, jsou džinové svým 
vládcům věrně oddaní. 16 A pokud někdo zůstane v odlehlých končinách a obává se útoku 
džinů, stačí mu dovolat se ochrany jejich vládce a džinové si ho již nedovolí napadnout.17  

Na podobném principu je založena i magická ochrana zakopaných pokladů. Čaroděj saher 
povolá prince džinů a ten pak některému ze svých poddaných rozkáže daný poklad střežit. 
Dotyčný džin pak onen poklad hlídá i po tisíce let.18 Právě věrnost a oddanost, s kterou 
džinové plní takovéto rozkazy jsou dokladem jejich charakteristické poslušnosti vůči 
autoritám.  
Odlišnosti džinů od lidí 

Nejnápadnějším rozdílem je dokonalejší tělesná schránka, kterou džinové disponují. Jsou 
neviditelní, dokud si sami nepřejí ukázat se lidem, zatímco lidé jsou pro ně viditelní vždy. O 
tuto schopnost ale mají podle al-Ma’arrího v ráji přijít. Jejich dlouhověkost již byla zmíněna, 
nicméně smrtelnost sdílí s lidmi.  

Jejich tělo jim umožňuje vzít na sebe libovolnou podobu. Zjevují se ve formě písečných 
vírů, rozličných zvířat, nejčastěji hadů, dále ptáků nebo koz. Podle představ současných 
káhiřanů na sebe berou podobu koček, které z tohoto důvodu není záhodno honit po ulicích. 
Kdežto Iblís se prý zjevuje jako černý pes. V ilustracích knih pak džiny můžeme naleznout 
jako například chlupatá stvoření, někdy s kozíma nohama, nebo černým ocasem, či očima 
umístěnýma vertikálně nad sebou.19 

                                                 
15The case of the animals versus man before the King of the Jinn: a translation from the epistles of the 

brethren of purity,tr. by Lenn E. Goodman and Richard McGregor, Oxford : Oxford University Press, 2009. 
 
16 Ibid., s. 237.  
 
17 Ibid., s. 241. 
 
18 Salah Hussein Al-Houdalieh. „Archaeological Heritage and Spiritual Protection: Looting and the Jinn in 

Palestine.”Journal of Mediterranean Archaeology. 25.1 ( 2012): s. 110. 
 
19Drieskens, Living with djinns: understanding and dealing with the invisible in Cairo, s. 97. 
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Jindy na sebe berou podobu lidí obojího pohlaví a nezřídka bývá popisována jejich krása. 
Ta je přisuzována pouze dobrým džinům, zatímco ti se špatnými úmysly nabývají ohyzdných 
ďábelských podob. V některých případech se mohou od běžných lidí lišit, například 
nadpřirozeně obrovským vzrůstem. Zvláštní formu pak mají džinové zvaní nisnas, žijící 
v bájném městě Ubar a s nimiž je možno se setkat na území dnešního Jemenu. Jsou 
popisování jako polovina člověka – půl hlavy s jedním okem, jednou rukou a jednou nohou.20 

Kromě živočišných forem si mohou zvolit samozřejmě i rostlinou, v oáze Siwa se 
například uprostřed pramene zjevuje mohutná palma. 21 Ať už na sebe vezmou jakoukoliv 
materiální formu, stávají se tím subjektem běžných fyzikálních zákonů, které by působily na 
onu konkrétní podobu. Stejně jako zvíře tak může být například zastřelen a zabit. Kvůli své 
zranitelnosti se proto v dané formě ukazuje jen na krátký čas.22 
Vztahy džinů a lidí 
Láska mezi lidmi a džiny 

Milostná dobrodružství lidí s džiny, byla populárním námětem pro mnoho příběhů, 
v první řadě například pro některé povídky z Pohádek tisíce a jedné noci. Už v jedenáctém 
století al-Nadim sepsal seznam „Jména lidí, kteří milovali džiny a naopak.“ Zájem o ně byl 
také za vlády Abbásovců. Džin zamilovaný do člověka byl zván tabiʽ, takoví džinové pak 
údajně mohli učit lidi tajům medicíny nebo zbrojířství apod.23 

Muslimští soudci se zpravidla k otázce manželství mezi lidmi a džiny stavěli odmítavě, 
zejména v případě džina a lidské ženy. Problematičnost takového svazku je zřejmá – ženám 
by se rodily děti, jejichž otcové by byli těžko prokazatelní. Takové nelegitimní děti by pro 
společnost byly citelným problémem. V opačně uspořádaném svazku tento argument neplatí, 
protože děti džinek by byly neviditelné. Základním argumentem proti je fakt, že lidé a 
džinové patří k odlišnému druhu.24 Jiní soudci poukazují na měnící se podobu džinů, zatímco 

                                                 
20 Lebling, Legends of the Fire Spirits: Jinn and Genies from Arabia to Zanzibar, s. 67. 
 
21 Lebling, Legends of the Fire Spirits: Jinn and Genies from Arabia to Zanzibar, s. 75. 
 
22 Lebling, Legends of the Fire Spirits: Jinn and Genies from Arabia to Zanzibar, s. 184. 
 
23 el-Zein,Islam,Arabs, and the Intelligent World of The Jinn, s. 103. 
24 Silným podkladem pro takovéto vidění problematiky je přímo koránský verš - Korán, přeložil Ivan Hrbek, 

30:21. V Koránu však při popisu ráje můžeme nalézt i verš implikující vztahy mezi těmito odlišnými druhy. 
Interpretace tohoto verše je však poměrně problematická. Korán, přeložil Ivan Hrbek, 55:56 + 74 
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v jednu chvíli na sebe vezme podobu muže, v příští může být ženou. A takovéto potenciálně 
homosexuální svazky samozřejmě nemohly být dovoleny.  

Ze studie Barbary Drieskens je ale patrné, že představy o lásce mezi lidmi a džiny 
přetrvaly až do dneška.25 Někteří muži věří, že je po nocích trápí džinky, které se do nich 
zamilovaly. Svobodní muži, kteří si nemohou dovolit manželku, si někdy přejí oženit se 
s džinkou.26 Pokud se džinové zamilují do lidí, pak se má za to, že neznají míru a jejich 
přílišná vášnivost může lidi i zranit. Takto intenzivní láska byla nazývána šq a psal o ní 
například al-Sarraj ve svém díle „Milenci z džinů“. 27 
Džinové a básníci  

Džinové byli odedávna považováni za ty, kdo přináší inspiraci básníkům. Někdy 
nebylo jasné, zda autorství jejich básní připisovali spíše sobě, nebo svému džinovi. Džinové 
jsou pokládáni za perfektní básníky, jejichž schopnosti vysoce převyšují ty lidské. Údajně 
mají umět tisícovky druhů meter, oproti pouhým patnácti, kterými disponují lidé.28  

Ibn Šuhajd (zemřel 1035) se ve svém „Traktátě o známých duších a démonech“ 
pokouší přiblížit podobu džinů inspirujících básníky, kterou spatří, když ho jeden z nich 
vezme na návštěvu do země džinů, kde sídlí inspirátoři předchozích básníků. Ti mají lidskou 
podobu a trochu nečekaně vypadají jako rytíři na koni. Tito džinové měli obvykle mužskou 
podobu a tak o nich často básníci referovali jako bratrech, nebo dokonce jako o dvojnících, 
protože se údajně tito džinové velmi podobali básníkům, ke kterým patřili. Často měl básník 
inspirátory hned dva, jednoho zvaného Hawbar, který ho zásoboval dobrými verši, a druhého 
jménem Hawjal, který inspiroval jeho špatnou poezii.29 
 Amira el-Zein vysvětluje džiny básníků jako skryté síly uvnitř i venku jejich mysli, 
jako jakýsi vnitřní hlas, který básník může slyšet v tichu. Idea džina mu umožňuje s těmito 
silami kreativně interagovat.30 

                                                 
25 Respektive minimálně do let 1998-2002, kdy svůj výzkum prováděla.  
 
26 Drieskens, Living with djinns: understanding and dealing with the invisible in Cairo, s. 99. 
 
27 el-Zein,Islam,Arabs, and the Intelligent World of The Jinn, s. 118 
 
28 Ibid., s. 130. 
 
29 Ibid., s.126. 
 
30 Ibid., s. 133.  
 



8 
 

Klasifikace džinů 
V této kapitole uvádím charakteristiku některých vybraných druhů džinů. Cílem není vypsat 
sumu všech možných druhů, ale seznámit čtenáře se způsobem, jakým lidé rozlišovali různé 
džiny a především jaká jména jim dávali. Roztřízení džinů a pojmenování jednotlivých 
kategorií se pochopitelně liší oblast od oblasti a i pokud se jejich názvy shodují, mohou být 
popisovány zcela odlišně. Dále uvádím ty typy džinů, se kterými by se mohli potkávat lidé 
z těch komunit, v kterých probíhali jejich studie, o nichž budu níže psát. 

Arabové se s džiny setkávali původně v odlehlých pouštích, pustých ruinách, 
opuštěných místech a podobně. Tato místa v nich přirozeně vyvolávala silné emoce, zejména 
strach z neznáma. Jednalo se o lokace daleko od civilizace, spjaté s divočinou a jejími 
nebezpečnými silami. Prvním krokem jak s tímto neznámým bojovat, je pojmenovat to. 
Později si lidé vypracovali dlouhý seznam kategorií, do kterých mohou tyto nebezpečné síly 
zařazovat a tím jím přisoudit alespoň nějaké konkrétní obrysy. 
 Tím nejzákladnějším rozdělením, s kterým se běžně setkáváme, je dělení na ty, kteří 
přijali islám a stali se muslimy a na ty, kteří islám nepřijali a nepodrobili se tak božím 
zákonům. Ti z druhé skupiny jsou pochopitelně lidem mnohem nebezpečnější a vysloužili si 
tak kolektivní označení jako démoni, šajtáni, tj. satanové. 
 
Ghúl 
Slovo ghúl je používáno pro vyjádření, pro něco co se neustále mění. To neslo negativní 
konotace něčeho, co se vás snaží zabít. Samotný kořen tohoto slova znamená zničit nebo 
napadnout. Nacházejí se v odlehlých místech civilizace, jako je například poušť a útočí 
v noci. Někteří básníci píšou o tom, jak se v poušti střetli s ghúlem, respektive ghúlou, a 
podařilo se jim je zabít. To samém se tvrdí o chalífovi Umarovi, který se s ním měl utkat při 
své cestě do Damašku.31 Tento druh byl velmi proslulý právě svou houževnatostí, 
dlouhověkostí a odolností vůči smrti.  
 
 
 
 
 

                                                 
31 el-Zein,Islam,Arabs, and the Intelligent World of The Jinn, s. 140. 
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ʽIfrít 
Je jedním ze dvou jmen džinů přímo uvedených v Koránu,32 setkáváme se s ním v příběhu 
královny ze Sáby. Někteří komentátoři se domnívají, že je to osobní jméno tohoto velmi 
silného džina. 
 
Marid33 
Druhým jménem zmíněným v koránu je marid, konkrétně šajtān marid, Hrbkem překládáno 
jako „satan vzpurný“.34 Nalezneme je ve verši oznamujícím uzavření nebes a tím i znalostí 
osudu před džiny a jsou proto spojováni právě s předpověďmi věcí budoucích. S tímto 
druhem se nejčastěji setkáme v lidové středověké literatuře, především v Pohádkách tisíce a 
jedné noci, v těch povídkách, kde vystupuje Šalamoun. 
 
Hinn 
Jsou označováni jako blízcí zvířatům a jsou spojováni se psi. Má se jednat o třídu slabších 
džinů, kteří podle některých zdrojů bojovali na straně andělů.35   
 
Džinové v Hofrijatu36 
Místní rozlišují tři druhy džinů a označují je pomocí barev: Bílí džinové jsou zpravidla 
k lidem vlídní, přijali islám a je o nich známo, že pracují ve prospěch světců. Černí džinové 
pak jsou naopak pohané, velmi zlověstní a jsou původci mnoha nemocí, který mají těžký 
průběh a mohou končit i smrtí. Posednutí tímto druhem ducha je nutné řešit násilným 
exorcismem a vymýcení bývá obtížné a často bez úspěchu. Lidé jimi posednutí údajně jedí 
prach a lidské exkrementy. Mají mít ohyzdnou podobu, páchnout, špinavé vlasy i nehty a patří 
k stvořením chaosu. Neortodoxní fakis, se někdy spřátelí s takovým džinem, což jim má dávat 
nadpřirozenou moc jako je předpovídání budoucnosti nebo schopnost zacházet s černou 
magií. Nejdůležitější skupina pro výzkum Janice Boddy byli džinové označovaní jako zajran, 
řazení mezi červené džiny. Muži tuto kategorii nerozlišují tak pečlivě jako ženy, řadí proto 

                                                 
32 Korán, přeložil Ivan Hrbek, 27:39. 
 
33 el-Zein,Islam,Arabs, and the Intelligent World of The Jinn, s. 142. 
 
34 Korán, přeložil Ivan Hrbek, 37:7. 
 
35 el-Zein,Islam,Arabs, and the Intelligent World of The Jinn, s. 40. 
 
36 Patricia Boddy, Wombs and Alien Spirits: Women, Men, and the Zār Cult in Northern Sudan, Madison: 

The University of Wisconsin Press, 1989, s. 187-189. 
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někdy červené i černé džiny do širší skupiny šajtánů. Červení džinové jsou ambivalentní, 
vrtošiví a hledají potěšení. Mají rádi čistotu, zlato, parfémy a krásné šaty. Způsobují nemoci, 
avšak nikoliv tak závažné jako ty, způsobené černými džiny. Jsou do určité míry socializovaní 
a dá se tak s nimi vyjednávat. Podle Boddy jsou spjatí s menstruační krví a vyjadřují pocit 
ženské bezmoci nad svou plodností.  
 
Džinové v Káhiře37 
Áfritové jsou duchové lidí zemřelých násilnou smrtí, po čtyřicet dní se zdržují na místě smrti, 
kde straší. Někteří je považují za duše člověka, což se ale neslučuje s islámským pohledem na 
osud duše po smrti člověka.  
Dvojník dlící pod zemí, který doprovází každého člověka od jeho narození až do jeho smrti, je 
zván qarin. Někdy se může vynořit na povrch v podobě žárlivého milence, v tom případě je 
označen jako machāwī. Tímto jménem káhiřané častují všechny džiny, kteří se zamilují do 
člověka.  
Dále se obávají také džinky, která žije u Nilu a jako zaplavovacích kanálech. Za večerů svádí 
lidi, aby se přiblížili k řece, po té je stáhne pod vodu, kde dostanou na výběr – buď se s ní 
oženit, nebo zemřít. Její oběti jsou pak nalézány na břehu s řeky otiskem jejího prstu na krku. 

Posednutí džiny 
Jednou z nejčastějších souvislostí, kdy se můžeme s džiny setkat, jsou příběhy o lidech, 

které posedli. Džinové jsou tradičně pokládáni za příčinu řady onemocnění, zejména těch 
psychických. Tak například i Muhammad Abduh je ve svém moderně pojatém tafsíru 
ztotožňoval s mikroby a označil je za původce nemocí.38 Také současný populární turecký 
teolog Fethullah Gülen vyzývá doktory k tomu, aby za určitými typy rakoviny hledali džiny, 
kteří se usadili v dané části těla a ničí jeho buněčnou strukturu.39 

Jejich spojitost se šílenstvím je zakotvena přímo v jazyce, neboť arabský výraz  mağnún 
„šílený, posednutý“ pochází ze stejného kořene jako slovo džin. Termín saraꞌ v arabštině 
značí jak stav posednutí, tak i epileptický záchvat. 

                                                 
37 Drieskens, Living with djinns: understanding and dealing with the invisible in Cairo, s. 101-102. 
 
38 L. Kropáček, Duchovní cesty islámu, Praha: Vyšehrad, 2015, s. 40. 
 
39 Robert Lebling, Legends of the Fire Spirits: Jinn and Genies from Arabia to Zanzibar, London, New 

York: I.B. Tauris & Co Ltd, 2010, s. 64. 
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Jak ukazuje dotazníkové šetření na dvou univerzitách v Džiddě,40  představa, že posednutí 
džinem je příčinou epilepsie, je hojně rozšířená i mezi vzdělaným obyvatelstvem Saudské 
Arábie. Polovina tázaných studentů a čtyřicet procent učitelů zastávalo tento názor. Přibližně 
šedesát procent z nich se pak domnívalo, že epilepsie je psychickou nemocí, zatímco pouze 
čtyřicet procent těch kdo nevěřili, že epilepsii způsobují džinové, pokládali epilepsii za 
psychickou nemoc. Až devadesát procent z první jmenované skupiny považovalo předčítání 
z Koránu léčitelem ruqja za vhodnou formu léčby, přičemž jen sedmdesát tři procent z nich 
věřilo v účinek léků. Také sedmdesát dva procent respondentů z druhé skupiny by spoléhalo 
na předčítání z Koránu. Z toho je patrná silná víra v léčebnou moc svatého písma, jak proti 
džinům, tak i proti nemocem všeobecně.  

Z mnoha projevů doprovázejících posednutí, je třeba vypíchnout především amnesii, která 
se vyskytuje ve všech případech a to i u zkušených médií, která jsou již na džina zvyklá a ten 
jim proto nepůsobí takové tělesné potíže. Vzhledem k tomu, že posednutý si tedy nepamatuje 
„svá“ slova a činy během posednutí, vzniká nutnost mu je převyprávět za pomoci třetí osoby 
(anebo více osob) – právě to se stane klíčovým prvkem v kapitole nazvané „Posednutí jako 
forma komunikace ve společnosti“. 
Předpoklady pro posednutí 
 Tím nejzákladnějším předpokladem pro to, aby mohla být určitá osoba posednuta 
džinem, je všeobecná známost a uznávanost fenoménu posednutí džiny v kontextu kultury, ze 
které ona osoba pochází. Bylo by však chybou toto aplikovat na celou muslimskou 
společnost. Zatímco víra v existenci džinů je univerzální napříč muslimským světem, 
představy o jejich zásazích do životů lidí nabývají různých podob a různé intenzity v místních 
tradicích islámu. Navíc rozšíření tohoto fenoménu lze nalézt i za hranicemi muslimské 
společnosti, například u koptských křesťanů v Egyptě.41 
 V komunitách muslimských imigrantů na Západě odtržených od tradic místa svého 
původu a konfrontovaných s většinou společností považující džiny jen za pověru je tento 
fenomén výrazně slabší. S představami o džinech se můžeme naopak běžně setkat mezi 

                                                 
40 Tahir Obeid et al., “Possession by ‘Jinn’ as a cause of epilepsy (Saraa): A study from Saudi Arabia”, 

Seizure - European Journal of Epilepsy 21.4 (2012): 326-348 
 
41 C. E. Padwick, "Notes on the Jinn and the Ghoul in the Peasant Mind of Lower Egypt", Bulletin of the 

School of Oriental Studies, University of London 3.3 (1924): 421-46 
A dále: Drieskens, Living with djinns: understanding and dealing with the invisible in Cairo, s. 99. 
 
 



12 
 

Bangladéšany ve východním Londýně, 42 žijícími především ve čtvrti Tower Hamlets. Tato 
komunita se vyznačuje častým cestováním mezi Londýnem a svojí domovinou, často 
například za účelem uzavření smluvených sňatků. Tímto způsobem si udržují vztahy 
s tradicemi své mateřské země, které pak uchovají i v Londýně, kde jsou konfrontovány 
s moderní puristickou verzí islámu, hlásanou oficiálními představiteli. Ti vidí rozpor mezi 
synkretickými praktikami z Bangladéše a univerzálním islámem, v kterém je identita muslimů 
spojena s mezinárodní obcí umma.  
 Prvním znakem přispívajícím k rozšířenosti fenoménu posednutí džiny u této 
komunity je tedy její provázanost s místními tradicemi země, ze které pochází. Druhým 
důležitým znakem pak je neutěšená situace, ve které se Bangladéšané ve východním Londýně 
nacházejí. Až třetina obyvatel jsou nezaměstnaní, čtvrtina dlouhodobě nemocní a čtvrtina žije 
v přeplněných domech. Nemožnost ovládat vlastní život pak u některých z nich může ústit až 
v pocit bezmocnosti. Dále je mezi nimi také rozšířená nedůvěra k britským praktickým 
lékařům, kteří neukazují zájem o jejich problémy a dostatečně je nerespektují. Nelze se pak 
divit, že mnozí z pacientů se proto raději obrátí na lidové léčitele.  
 Poměrně jasně se profilují předpoklady pro posednutí ve studii deseti takovýchto 
případů z Balúčistánu.43 V devíti případech je obětí žena, šest z nich bylo provdáno do 
smluvených sňatků před dovršením šestnácti let. Typicky pocházejí z chudých zemědělských 
oblastí a nedostalo se jim žádného vzdělání. Tyto mladé ženy mají v silně patriarchální 
kultuře, ze které pocházejí, velmi limitované možnosti sebevyjádření. Autoři této studie vidí 
jako příčinu jejich stavu trauma z časného manželství.  
 Podle tradičních představ je člověk náchylný k útoku džinů při sexu, jedení, zívání i 
defekaci.44 Pokud před jídlem nevysloví Boží jméno, džin vyčerpá z pokrmu všechnu energii 
pro sebe.45 Stejně tak musí být Boží jméno vyřčeno i před sexem, jinak se do něj zapojí 

                                                 
42 Zdrojem k Bangladéšské komunitě ve východním Londýně mně byly tyto práce Simona Deina:  
S. Dein, A. Malcolm and D. Napier, “Jinn, psychiatry and contested notions of misfortune among East 

London Bangladeshis”, Transcultural Psychiatry 35.1 (2008): 31-55 
S. Dein, ”The Jinn, Black Magic and Evil Eye Among East London Bangladeshis”, in Jean Sybil La 

Fontaine et al. (eds.), The Devil's Children: From Spirit Possession to Witchcraft: New Allegations that Affect 
Children, Farnham: Ashgate Publishing, Ltd., 2009,  s. 77–90. 
 

43 M. Kianpoor and G. F. Rhoades Jr., “‘Djinnati,’ A Possession State in Baloochistan, Iran”, Journal of 
Trauma Practice 4.1-2 (2005): 147-155  

 
44 Dan Burton and David Grandy,Magic, mystery, and science: the occult in Western civilization, 

Bloomington: Indiana University Press, 2004, s. 145. 
 
45 Drieskens, Living with djinns: understanding and dealing with the invisible in Cairo, s. 96. 
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džin.46 V těchto příkladech vidíme zakotvenou představu, že džinové se dovnitř nás pokusí 
proniknout v nestřeženou chvíli skrze naše tělesné otvory. Obzvláště zranitelné jsou ženy 
v přechodných stavech, jako je menstruace, těhotenství a šestinedělí.47 Za vhodné médium pro 
džiny jsou považovány také děti.48 A to pochopitelně především takové, které již džinem 
posednuté byly v minulosti.  

Útoků džinů se musí obávat také ti, kteří nedodržují pravidla islámu. 49 Prohřešky vůči 
Bohu, jako například nedodržování modliteb nebo popíjení alkoholu, totiž snižují ochranu 
před zlými silami obecně. Naopak bezchybné dodržování náboženské morálky působí jako 
štít a pravověrný muslim se tak nemusí džinů vůbec obávat.  
 
Statistické poznatky z vybraných studií 

Vzhledem k různorodosti a široké rozprostraněnosti fenoménu džinů je bohužel 
v podstatě nemožné vyhotovit kompletní a jednotnou statistiku všech případů na celém světě. 
Michael Lambek i Janice Boddy při statickém zpracování svých výzkumů50 došli k některým 
poznatkům, které by nám mohly pomoci odpovědět na otázku „kdo bývá posednutý?“ obecně.  

V základu jde říci, že mnohem více v nebezpečí jsou ti, kdo jsou často vystaveni 
chování jiných posednutých. Když Lambek zkoumal páry matek a dcer, zjistil, že posednuté 
dcery měly v 19 případech z 20 posednutou i matku. Avšak ne všechny posednuté matky 
měly dcery, u kterých by se projevovalo posednutí. Podobně také byla-li posednutá mladší 
sestra, pak měla posednutou starší sestru v 17 z 21 případů. Autor poukazuje také na paradox, 
kterému jsou dívky v rodině vystaveny už od útlého věku. Ve stáří od pěti do dvanácti let je 

                                                 
46 Dein, „The Jinn, Black Magic and Evil Eye Among East London Bangladeshis”, s. 80. 
 
47 Ibid., s. 80.  
 
48 V níže uvedeném článku použil šejch čtrnáctiletého chlapce jako médium,  když vyvolal džina aby mu 

prozradil polohu pokladu: 
Salah Hussein Al-Houdalieh. „Archaeological Heritage and Spiritual Protection: Looting and the Jinn in 

Palestine.”Journal of Mediterranean Archaeology. 25.1 (2012): s. 112. 
Osmiletá dívka jménem Marjam je klíčovou postavou v případě zkoumaném  v:  
Naveeda Ahmed Khan, Muslim becoming: aspiration and skepticism in Pakistan. Durham: Duke University 

Press, 2012.  
 
49 Drieskens, Living with djinns: understanding and dealing with the invisible in Cairo, s. 36. 
 
50 Michael Lambek: Human spirits: A cultural account of trance in Mayotte. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1981, s. 66-69.  
Janice Patricia Boddy, Wombs and Alien Spirits: Women, Men, and the Zār Cult in Northern Sudan, 

Madison: The University of Wisconsin Press, 1989, s. 166-177. 
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jim už naloženo spoustu odpovědnosti za práce v domácnosti, včetně vaření nebo třeba péče o 
mladší sourozence. Důsledkem toho k ní její vlastní matka někdy přistupuje jako k nějakému 
sluhovi, na kterého křičí své rozkazy a podobně. Někdy se tak mohou chovat i starší sestry či 
jiní členové rodiny. V jiné chvíli se k ní však chovají jako k malému dítěti, tedy značně 
odlišně než v prvním případě, což pro dítě činí velmi obtížné definovat svůj vtah k matce. Ten 
se může navíc dále komplikovat tím, když je matka posednutá. Dítě je tak vystaveno situaci 
kdy určitá osoba je v jednu chvíli jeho matkou, ale v jiném okamžiku jí zase není. To je pro 
onu dívku pochopitelně velmi matoucí, důsledkem toho je v budoucnu připravena přijmout 
diagnózu posednutí nebo vstoupit do transu. Podobně je paradoxů k navození transů 
využíváno i v hypnóze a hypnotický trans není nepodobný stavu během posednutí. 

Domněnku, že osobní zkušenost s posednutím v okolí dívky při dospívání razantně 
zvyšuje pravděpodobnost, že ona sama se stane během svého života posednutá džinem, 
potvrzují i data sebraná mezi staršími ženami z vesnice Hofrijat. U nejstarší generace můžeme 
vidět strmý pokles podílu žen, které byly někdy během svého života posednuty džinem. To 
autorka vysvětluje tím, že rituál zār začal ve vesnici nabývat na síle až po roce 1920. Pro 
ženy, které byli v roce 1977 mladší než pětačtyřicet let, tak posednutí nemohlo být idiomem 
k vyjádření zkušeností, který by si přirozeně osvojily a internalizovaly. Tím, že se tomuto 
fenoménu musely naučit teprve až v pozdějším věku, klesla pravděpodobnost, že je ovlivní 
natolik, aby se samy staly posednutými.  

Posednutí džiny je markantně častější u žen než mezi muži. V Lombeni bylo 
posednutých alespoň jedním druhem ducha 59 ze 153 žen; oproti tomu pouze 11 mužů ze 
137.51 Muži se stávají posednutými až ve vyšším věku, často v období nějaké životní krize. 
Obvykle jejich duch patří do vyšších vrstev mezi džiny a oni mohou relativně rychle 
dosáhnout statusu uznávaného léčitele. Jak Lambek poznamenává, svět kontrolovaný 
islámem, dává mužům mnohem více příležitostí kde se prosadit. Pokud bychom se dívali na 
fenomén posednutí jako na alternativní prostor, kde se mohou realizovat ženy, které jsou jinak 
ve veřejném životě upozaďovány; pak je jasné, proč se muži v tomto prostoru vyskytují spíše 
zřídka.  

Muži častěji odvozují svoje společenské postavení ze své zbožnosti, vyjádřené 
důrazným dodržováním náboženských předpisů. To je pak vizualizováno místem, které ten 
daný muž zaujímá v mešitě při páteční modlitbě. Navíc, projevy posednutí jsou dokonce i 
přímo v rozporu s ideálem mužnosti a rolí, kterou by měl zastávat v muslimské společnosti. 

                                                 
51 Lambek, Human spirits: A cultural account of trance in Mayotte, s. 57. 
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Mezi charakterové rysy vyžadované od mužů patří sebekontrola a zájem o veřejnou morálku. 
Při posednutí by muž ztratil kontrolu nad svým chováním, což je zcela nežádoucí. Duchové se 
často chovají sobecky, nezajímá je veřejný zájem a očekávají dárky. To je přitom role 
tradičně přisuzovaná manželkám. Posednutý muž by tak změnil svou roli ze živitele rodiny na 
vyživovaného. Jediným řešením tak pro něj je využít své posednutí jako zdroj příjmů – a toho 
může dosáhnout tím, když se stane léčitelem.52 

Posednutí se u žen objevuje zpravidla brzo po jejich svatbě. Pouze jediná neprovdaná 
dívka v Lombeni byla posednutá, a i ta už byla ve věku na vdávání. Boddy přímo uvádí, že 
posednutí je obvykle diagnostikováno několik let po svatbě, totiž po uplynutí dostatečné doby 
na to, aby se mohly projevit problémy spojené s plodností a ty byly interpretovány jako 
známky posednutí. Mezi obyvateli vesnice Hofrijat, kde svůj výzkum prováděla, se přímo 
předpokládá, že džinové53 se zajímají pouze o plodné ženy, které už ztratily své panenství – 
v tradiční kultuře tedy o ty, které už někdy byly vdané. Pro neprovdanou ženu společnost 
nepovažuje za vhodné, aby byla posednuta duchy, snad kvůli výše uvedené asociaci se ztrátou 
panenství. Na malém vzorku pěti neprovdaných žen starších pětadvaceti let, můžeme vidět 
společenské očekávání od svobodných žen. Čtyři z nich v soukromí přiznávají, že jsou 
postihnuté džiny, avšak stydí se to veřejně přiznat a proto se neodvažují podstoupit proces 
léčby. Pouze páté z nich bylo oficiálně diagnostikováno posednutí džinem a podstoupila rituál 
zār.54 

Lambek i Boddy se ve svých statistikách zaměřili mimo jiné i na neplodné ženy a 
manželky z polygamních svazků. Tato kategorie by měla být podle Ioana M. Lewise více 
náchylná k posednutí duchy jako důsledek deprivace, které jsou tyto ženy vystaveny kvůli 
jejich nerovné pozici vůči ostatním ženám. Oba badatelé ale došli k závěru, že neexistuje 
statistický významný rozdíl mezi touto kategorií a ostatními ženami té dané komunity.  

Boddy však našla statisticky významné odchylky v případě rozvodovosti posednutých 
žen v obci Hofrijat. Rozvodovosti u žen nepostižených džiny byla v roce 1977 25,1 procent a 
v roce 1984 se jednalo pouze o 19,5 procent. Oproti tomu posednuté ženy měly rozvodovost 
podstatně vyšší a to téměř 40 procent v obou sledovaných letech. Ještě signifikantnější je 

                                                 
52 Lambek, Human spirits: A cultural account of trance in Mayotte, s. 62. 
 
53 Jedná se o specifický druh džinů zvaných zajran.  
 
54 Boddy navíc poznamenává, že tato žena je od narození invalidní. Vzhledem k tomu, že jedna ze čtyř žen 

z předcházející skupiny je také invalidní, bylo by předčasné odvozovat její v určitém pohledu výjimečné 
postavení od jejího zdravotního stavu. 
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rozdíl v případě těch, které byly provdány víc než jednou. Jedna třetina z posednutých žen 
spadá do této skupiny (pro oba roky), na rozdíl od pouhé sedminy (1977) respektive jen 
devítiny (1984) žen, které posednutí nepostihuje.  

Z toho je patrné, že první manželství žen z této druhé skupiny, má silnou tendenci být 
stabilnější, než manželství žen, které jsou postihovány džiny. Boddy se možná podařilo najít i 
faktor zasluhující se o větší stabilitu těchto manželství. Většina žen netrpících žádnými 
problémy ohledně džinů, se provdala v rámci této vesnice, nebo v okruhu do pěti mílí od ní – 
jednalo se až o 94 procent. Mnoho z nich si vzalo svého vzdáleného příbuzného a přibližně u 
30 procent z nich se dokonce jednalo přímo o bratrance z otcovy strany, který je v tamní 
společnosti tradičně považovaný za nejvhodnějšího adepta. Pro porovnání, posednuté ženy 
uzavíraly takováto manželství jen v 15 procentech a asi tři čtvrtiny z nich se provdalo do 
vzdálenějších oblastí.  

Poslední tabulka z této studie, kterou chci odcitovat, se týká problémů v manželství, ať 
už ohledně problémů s plodností nebo jiných. Podle ní mají sice posednuté ženy problémy 
s plodností častěji, rozdíl ale není tak výrazný – 29,6 procent oproti 24 procentům v roce 
1977, respektive 36,5 procent proti 40,3 procentům v roce 1984. Mnohem větší rozdíl 
najdeme v případě, kdy manželství trpí jak problémy s plodností tak i dalšími potížemi. Jedná 
se o 53,7 procent z posednutých žen oproti 21,3 procentům žen, které nemají s džiny potíže 
(za rok 1977) a 46 procent oproti 18 procentům (v roce 1984). V obou sledovaných rocích 
byla tedy šance, že manželství posednutých žen budou zatížena problémy s plodností a 
zároveň manželskými potížemi, více jak dvakrát častější než u druhé skupiny. 

Pokud bych měl co nejstručněji shrnout to, co je možné vyčíst z výše předložených 
dat, pak fenomén posednutí džiny úzce souvisí s ženami a jejich problémy v manželství.55 
Předpokladem pro to, aby manželské problémy vyústili v posednutí, je internalizace idiomu 
posednutí džinem, jakožto nástroje k vyjádření svých problémů. K osvojení toho typu 
společenského chování výrazně napomáhá, pokud je dívka během dětství a dospívání 
vystavena interakci s posednutými blízkými osobami, především pak matkou.  

Výše vyřčené závěry pak podporují nejen statistiky uvedené v této kapitole, ale také 
data z dříve uvedených případů z Balúčistánu a z komunity Bangladéšanů z východního 
Londýna. Důsledky této hypotézy jsou pak vidět v kapitole „Proces léčení posednutí jakožto 
forma manželské terapie.” 

  
                                                 
55 Zdůrazňuji, že se zde jedná vyloženě o posednutí džiny. Fenomén džinů obecně má pak v muslimské 

kultuře mnohem širší místo, než jen jako nástroj k řešení manželských problémů.  
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Posednutí jako forma komunikace ve společnosti  
Jak již bylo zmíněno výše, jako důsledek posednutí duchem, vzniká nutnost komunikace 

skrze třetí osobu. Pokud chce duch svému hostiteli předat zprávu, učiní tak za pomoci 
prostředníka, kterým je obvykle hostitelova osoba blízká; nejčastěji se tedy jedná o manžela.56 
Tuto formu nepřímé komunikace přitom považuje za účinnější, než pokud by obsah zprávy 
vyjevil svému hostiteli přímo, například formou snu. Povšimněme si, že z pohledu Západního 
vědce je duch i posednutý tou samou osobou a jedná se tedy vlastně o autokomunikaci, která 
prostředníka zdánlivě vůbec nepotřebuje.  

Naopak členové společnosti, ve které se fenomén posednutí vyskytuje, pokládají džina a 
jeho lidského hostitele za zcela odlišné osobnosti. Tuto odlišnost nejsilněji podtrhuje fakt, že 
duch bývá obvykle opačného pohlaví než jeho hostitel. Ve většině případů se tedy jedná o 
mužského ducha57 v těle ženy. Tím, že duch musí komunikovat skrze třetí osobu, chrání 
svého hostitele před podezřením, že autorem oněch zpráv je prostě dotyčný člověk a nikoliv 
nějaká nadpřirozená osoba. Je tak zdůrazněna separace osobnosti ducha od jeho hostitele. 
Tento prvek je také jasně vyjádřen v tom, když se duch vyjeví v nějaké společnosti, začne se 
často okamžitě představovat a zdravit se všemi přítomnými lidmi i duchy. Jeden z džinů měl 
například i svůj vlastní šál, který jeho hostitelka nosila pouze v těch momentech, kdy jím byla 
posednutá. To umožňovalo její stav vyjádřit i vizuálně, takže duch mohl být snadno 
rozpoznán.  

Díky tomu, že je osobnost džina co nejjasněji odlišena od osobnosti posednutého člověka, 
může duch říkat i takové věci, které by si hostitel kvůli svému společenskému postavení 
nemohl dovolit vyslovit. Duch tak za své pozice muže a staršího může například kritizovat i 

                                                 
56  Zdrojem teorie předkládané v tomto oddíle je pátá kapitola Possession as a system of communication, 

kterou nalezneme v:  
Michael Lambek: Human spirits: A cultural account of trance in Mayotte, s. 70. 
Nutno přiznat, že situace na ostrově Mayotte, kterou Lambek popisuje, se v lecčem vymyká ostatnímu 

muslimskému světu. Ve zprávách z jiných oblastí bychom jen těžko narazili na tak rozvinutý a sofistikovaný 
systém posednutí. Také u duchů posedávajících tyto vesničany lze prokázat jejich předislámský a nearabský 
původ. Přesto všechno jsou ale podstatné rysy téměř totožné jako v arabském světě.  

Celá následující kapitola se opírá o výše uvedenou Lambekovu studii, která shrnuje výsledky terénní práce 
mezi malgašskými obyvateli vesnic Lombeni Be a Lombeni Kely z let 1975 a 1976. 

 
57 Představy se shodují v tom, že džinové sami vlastně žádné pohlaví nemají, avšak forma, ve které se 

v daném případě manifestují, nabývá zkrátka podobu mužů.   
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jiné muže, často to bývají manželé hostitelek, aniž by tím byly porušeny pravidla postavení 
žen v dané společnosti. Kritizovaným mužům to pak dává možnost přijmout kritiku či 
dosáhnout kompromisu a zároveň si zachovat vlastní tvář před ostatními muži.  
 
Proces léčení posednutí jakožto forma manželské terapie    

Lambek ve výše uvedené kapitole předkládá čtenářům příklad,58 kdy posednutí zjevně 
slouží k řešení problémů v manželství tím, že poskytuje bezpečný kontext v kterém je možné 
tyto problémy ventilovat.  Bylo by však chybou definovat posednutí pouze skrze jeho 
možnost být terapeutickým nástrojem, neboť komunikace s duchy nemusí mít vždy 
terapeutický obsah. Myslím si však, že aspekty zřejmé z tohoto případu, nám můžou pomoci 
ozřejmit roli džinů ve společnosti obecně.  

Klíčem k úspěchu tohoto druhu léčby posednutí je úspěšný rozvoj vztahů mezi duchem a 
blízkými osobami hostitelky, zejména samozřejmě manželem. Ten se stává, více či méně 
ochotně, sponzorem leckdy nákladného a zdlouhavého procesu léčby. Pokud léčení pokračuje 
úspěšně, což obvykle znamená, že muž plní všechny duchem vyřčené požadavky a přináší mu 
tedy požadované dárky a podobně, může se mu postupem času podařit vytvořit si s duchem 
své ženy přátelský až bratrský vztah. Ten umožňuje řešit domácí problémy v intimním 
prostředí vybízejícím k otevřenosti a rozumnému kompromisu, přičemž zachovává rovnost 
obou partnerů. Takový vztah by přitom v silně patriarchální společnosti nebyl kvůli 
nerovnému postavení žen ve společnosti možný přímo mezi manželi samotnými. Tímto 
způsobem je výrazně zesíleno pouto mezi manželi, neboť je k němu přidána nová významová 
vrstva. Sourozenecké pouto je přitom v dané společnosti vnímáno jako silnější a trvalejší 
oproti křehkosti manželství, proto je usilováno o posílení toho druhého za pomoci prvního 
jmenovaného.  

Přičemž cílem této léčby není džina vyhnat z těla oběti, ale dosáhnout takové harmonie 
koexistence, aby duch hostiteli nezpůsoboval již nadále žádné bolesti a potíže. Pokud se 
skutečně podaří vytvořit idylický a vyspělý vztah mezi manželem a duchem jeho ženy, stejně 
jako mezi manželi samotnými, pak se tato manželská dvojice59 za ideálních podmínek může 

                                                 
58 Lambek, Human spirits: A cultural account of trance in Mayotte, s. 75.  
 
59 Jedná se ale o dvojici jenom pokud do počítání zahrnujeme pouze osobnosti lidské. Ve skutečnosti se 

spolu s jejich duchy bude jednat spíše o čtveřici. Léčitelské schopnosti jsou přitom přisuzovány nejen člověku, 
ale především džinovi. Ačkoliv se muži obecně stávají posednutými mnohem méně často než ženy, tak pokud už 
se u nich nějaký duch projeví, často už se pak vydají na dráhu léčitele.  
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stát i léčiteli, tak jak tomu právě je v tomto Lambekově případu. Samozřejmě ne vždy je 
dosaženo této fáze, manželovi se někdy nepodaří vytvořit si blízký a pozitivní vztah s duchem 
a nenalezne v něm bratra, ale zůstávají si navzájem cizinci. Příčinnou často bývá neochota 
jedné ze stran docházet ke kompromisu, nebo například někdy i nedostatečný zájem manžela 
o celý proces léčení, zejména pak pokud k fenoménu posednutí zaujímá skeptický postoj.  

Z toho je patrné, že úspěch této léčby je závislý na míře zapojení a spolupráce okolí 
posednuté ženy. Nejedná se pouze o manžele, jak by se z popisu výše snad mohlo zdát, ale jde 
o celou užší i širší rodinu a někdy i sousedy a také o vztah s léčitelem. Duch vyžaduje nejen 
dárky, ale především pozornost. Touží po uznání a respektu, nejdříve od nejbližšího okolí 
hostitelky, později od celé vesnice. Společenské ambice těchto duchů dobře ilustruje fakt, že, 
jak Lambek poznamenává,60 pokud se duch vyjeví v okamžiku, když je posednutá osoba 
zrovna v ústraní, tak okamžitě odběhne někam, kde může s někým hovořit a získat tak 
prostředníka, který přetlumočí jeho činy a zprávy ostatním. 

 
Zařazení džinů do společnosti 

Obyvatelé ostrova Mayotte mají ustanovenou řadu rituálů, kterými se duch postupně 
začleňuje do společenské struktury vesnice. Zatímco z počátku se duch projevuje pouze skrze 
nesrozumitelné zvuky a výkřiky, postupně se ho daří socializovat a na konci procesu získá 
plnohodnotnou společenskou identitu, která mu umožňuje komunikovat se všemi ostatními 
lidmi i duchy ve vesnici.  

Samotným ceremoniálům předchází fáze smlouvání s duchem ohledně výše 
požadovaných darů a dalších věcí potřebných k vykonání obřadu. Jedná se nejčastěji o 
kolínskou, která se těší mezi místními duchy vůbec značné oblibě, dále pak o množství nové 
látky, o nádobí potřebném ke slavnosti, o druzích bylinek, které budou později inhalovány a o 
potravinách z nichž bude připravena hostina pro zúčastněné. Příbuzní pacientky si pak úkoly 
rozdělí, a dokud neseženou všechny požadované položky, nebude možné s obřadem započít.  

První rituál, kterým nově se vyjevující duch projde, se nazývá ishima, trvá obvykle 
několik hodin a koná se spíše v užším kruhu. Tím není myšlena pouze nejbližší rodina, ale 
v podstatě všichni, kterých se může nemoc té dané hostitelky osobně dotýkat, a po kterých 
může být vyžadována pozornost a plnění výše naznačených požadavků. Podstatou tohoto 
obřadu je inhalace specifické směsi léčivých bylinek, vyžadované patřičným druhem duchů.  

                                                 
60 Lambek, Human spirits: A cultural account of trance in Mayotte, s. 73. 
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Vrcholem začleňování do společenských struktur je ceremoniál azulahy be, během něhož 
má duch odhalit svou identitu, kterou vyjadřuje skrze slavnostní vyhlášení svého jména. 
Tento akt se přitom odehrává před očima široké veřejnosti. Je proto nutné abych byl duch na 
toto vystoupení dobře připraven, byl sebejistý a ochotný prozradit své jméno. Pokud 
z nějakého důvodu v tomto klíčovém bodě selže, je to považováno za ostudné nejen pro 
pacienta, ale také pro léčitele, který ten obřad vede. Důsledkem této chyby by bylo nutné 
rituál s dostatečným časovým odstupem zopakovat. Což je poměrně nákladné vzhledem 
k tomu, že je zván velký počet lidí a obřad probíhá celou noc až do rána. Aby se předešlo 
takovému ostudnému selhání, bývá očekáváno, že duch nejdříve prozradí své jméno alespoň 
tomu nejbližšímu okolí. Ústředním motivem této druhé slavnosti je veřejné tancování 
posednutých za podmanivých zvuků bubnování. Bývá to právě při těchto slavnostech, kdy se 
díky rytmickému bubnování, objevuje na scéně nejvíce duchů pohromadě. A mnozí, kteří 
jinak už dopřávají svému hostiteli klid, se znovu objevují přilákáni hudbou a vítají nového 
člena společnosti.  

Znalost jména je nezbytná pro identifikaci zařazení ducha do komplexně rozpracované 
struktury všech duchů ve vesnici, kde má každý pečlivě vymezené místo ve společenské 
hierarchii. Skrze jméno je možné rozlišit jeho třídu a případně i příbuznost s ostatními duchy 
známými ve vesnici. Dbá se přitom o to, aby jeho společenské nároky bylo odpovídající 
kontextu, jinak nemusí být ostatními přijat. Jeden duch může mít i více hostitelů,61 nemůže se 
ale zmocnit více z nich najednou. Toto pravidlo je úpěnlivě dodržováno, a pokud by duch 
stejného jména během slavnosti posedl i jiného hosta, ten by mohl označit nově 
zasvěcovaného za podvodníka – z tohoto důvodu je nutné být s ohlášením jména velmi 
obezřetný. 

Lambek poukazuje na jisté podobnosti mezi výše uvedenými rituály a svatebním 
obřadem. Společnost a rodina do svého středu přijímá ducha jako nového člena, stejně jako 
jím je i ženich.62 Vzniknuvší vztah mezi hostitelkou a duchem, ale není manželský, nýbrž 
příbuzenský. Tím, že si duch nechá vystrojit slavnost, vytvoří „společenský dluh“ shuŋgu, 
který splatí tím, že prozradí své jméno.63 Stejně tak jako je svatba přechodovým rituálem pro 

                                                 
61 Podobně může mít také jeden hostitel více duchů, ti však obvykle patří k odlišným třídám džinům. A je 

tak snadné je rozeznat podle jejich chování typického pro tu či onu třídu.  
 
62 Novomanželé budou žít v domě nevěsty, pro to je to ženich a nikoliv naopak. Komunita v Lombeni je 

tedy uxorilokální. Lambek, Human spirits: A cultural account of trance in Mayotte, s. 143. 
 
63 Lambek, Human spirits: A cultural account of trance in Mayotte, s. 146-147. 
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lidi, pak jsou také ishima a azulahy be přechodovým rituálem pro duchy.64 Zároveň se ale do 
další fáze života přesouvá i džinova hostitelka, jejíž společenské postavení se nyní změní, 
neboť nově se už může zařadit mezi ty ženy, které „mají svého ducha“.  

 
Případ Marjam a Sulajmána  

Tento případ jsem si záměrně vybral pro jeho značnou odlišnost, v mnohém neodpovídá 
našim dosud uvedeným poznatkům ohledně posednutí džiny. Přesto vrhá světlo na některé 
rysy, které zůstávají neměnné, i když se jiné souvislosti změní.  

Marjam je osmiletá dívka, prostřední z dcer a žije v Pakistánu se svou rodinou, která patří 
k následovníkům deobandismu.65 Její otec Farooq je nábožensky činnou osobou, kromě 
vyučování náboženství, se zabývá přepisem náboženských knih do elektronické podoby, 
kterou pak rozesílá drobným nakladatelům. Stejně tak její bratr Adeeb je duchovně zaměřen a 
později se stává imámem jedné mešity. Ve svém věku je považována za pomalu dospívající, 
není pouze dítětem bez rozumu, ale začíná už mít například náboženské povinnosti. Ve věku 
deseti let už jsou pak děti považovány za pohlavně dospělé, mají být trestány za opomenutí 
modliteb a mají mít oddělené postele.  

V této době se jí začal zjevovat džin, v podobě vysokého muže, s dlouhými vousy a 
čistým bílým šatem, který se představil jako Sulajmán. Jak se ukázalo, jednalo se o velmi 
starého džina, který byl před mnoha staletími druhem proroka Muhammada tzv. ṣaḥābī; měl 
tedy možnost sledovat Prorokova kázání z první ruky. Džin si v rodině rychle získal pozornost 
a mnozí za ním chodili pro rady v rozličných rodinných i náboženských záležitostech. 

Zajímavé je, že Farooq nepatřil vždy k deobandismu, než se přestěhoval z Indie, hlásil se 
k hnutí Barēlwī, k němuž dosud patří jeho rodiče i sourozenci, kteří zůstali v Indii. Podle 
vyjádření jeho manželky to byla ona, kdo ho přiměl ke změně náboženského vidění. 
V Pakistánu probíhá usilovné soupeření mezi jednotlivými sunnitskými denominacemi, 
kromě dvou již zmíněných uveďme ještě například Ahl-i Hadis.  

                                                 
64 Spojitostí mezi příběhy o džinech a iniciačními rituály se zabývá el-Zein, Islam,Arabs, and the Intelligent 

World of The Jinn, s. 112-120. 
  
65 Naveeda Ahmed Khan, Muslim becoming: aspiration and skepticism in Pakistan. Durham: Duke 

University Press, 2012.  
Stejný příběh je shrnut také v článku:  
Naveeda Khan, "Of Children and Jinn: An Inquiry into an Unexpected Friendship during Uncertain 

Times." Cultural Anthropology 21.2 (2006): 234-64.  
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V deobandismu je kladen důraz na osobní komunikaci věřícího s pravověrným učencem. 
Ačkoliv uznává dynamickou sílu džinů, zároveň varuje věřící před přílišným upínáním se na 
ně, neboť správný muslim by se měl spoléhat jen na Boha. Oproti těmto zásadám stojí 
skutečný stav, kdy Farooq jakožto otec rodiny, nachází východisko z této složité sektářské 
situace hledáním správného vedení v postavě Sulajmána, který mu je zprostředkován jeho 
malou dcerou Marjam.  

Jednou Farooq odjel na návštěvu za svými rodiči do Indie, jeho nepřítomnost Marjam 
nesla jen velmi neklidně a často vyhledávala společnost džina. Když se otec konečně navrátil, 
běžela ho přivítat, ale po té náhle ustrnula a začala křičet. Ukázalo se, že spolu s otcem z jeho 
původní vlasti doprovázela třicetinohá čarodějnice churail.66 Farooq proto odspěchal odříkat 
své modlitby do mešity a když se navrátil, zjistil, že se mu naštěstí podařilo čarodějnice 
zbavit. Podle Marjam bylo příčinou čarodějnice prokletí, které na jejího otce uvrhla jeho 
původní barelwistická rodina, neboť žárlila, že se vrací ke své nové rodině.  

Když byl Farooq konfrontován s tímto typem vysvětlení, připustil, že je to možné, i když 
si nemyslí, že by to jeho rodina udělala úmyslně a se zlým záměrem. Navíc k tomu dodal své 
nábožensky motivované vysvětlení – jeho původní rodina nebrala jeho přestoupení k 
deobandismu dostatečně vážně a tak mu toto mohla provést jakožto formu nějakého 
kanadského žertu.  

Postupem času spolu s tím jak Marjam vyrostla a přestala být považována za vhodné 
médium, přestal se objevovat i džin, s kterým si předtím vytvořila tak intenzivní přátelské 
pouto. Nicméně když se po nějaké době dostala rodina do krizové situace, kvůli úmrtí 
Farooqovy švagrové, která po sobě zanechala dvě malé děti, bylo opět zapotřebí pomoci 
džina. Pokud by měli tyto děti zůstat ve Farooqově domě trvale, bylo by to finančně obtížné, 
neboť synové Adeeb a Ali stále nezískali placené zaměstnání a rodinný rozpočet byl kvůli 
tomu napjatý. Proto bylo nutné zjistit, jak se k této situaci postaví otec těchto dětí, kterého se 
ale rodina neodvažovala kontaktovat přímo.  

Roli média tentokrát převzala nejmladší dcera Farah, která se Sulajmána zeptala, jaký 
osud děti očekává. Džin proto vzal mysl těchto dětí do Multanu, kde žil jejich otec. Tam ho 
spatřily, jak si balí svá zavazadla, což bylo vykládáno jako znamení toho, že si pro děti 
přijede. To také brzo udělal, ale později své potomky zase poslal zpět. Na takovéto virtuální 
cestování v mysli, dříve Sulajmán často bral i Marjam a i díky tomu si snadno získal její 

                                                 
66 Původ tohoto čarodějnice lze spolehlivě vysledovat do barelwistické kulturní sféry. 
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oblibu. Džin později rodinu opustil, údajně kvůli její účasti na nemravném tanci při jedné 
svatební slavnosti. 

 
Odlišnosti tohoto případu od přechozích příkladů posednutí 

Nejočividnějším rozdílem mezi tímto příběhem a těmi v předchozích kapitolách, je 
samozřejmě zásadní fakt, že se nejedná o posednutí. I když v jednom mimořádném případě 
džin vstoupil, s Farooqovým svolením,67 do jeho těla, aby mohl ochutnávat lidská jídla. Dívka 
džina „pouze“ vidí a slyší, avšak nevstupuje do transu. Usilovně při tom zásobuje své okolí 
historkami o svých zážitcích s džinem. Jak jsem psal výše, Sulajmán na sebe brzy přitahoval 
hodně pozornosti v širším okruhu rodiny – tím pádem se i malá Marjam stala středobodem 
zájmu svého okolí. A jak jsme dobře viděli v předchozích případech, je to právě pozornost, co 
vyžadují od svého okolí ženy v Lombeni, respektive jejich duchové, a obecně řečeno všechny 
účastnice rituálů, které jim mají pomoci od posednutí duchy.  

Pokud bychom měli džina považovat za dívčino alter ego, je pozoruhodné jak 
kultivovanou podobu má. Sulajmán je úctyhodný starobylý džin, který vyniká svou zbožností 
a moudrostí v otázkách nejen náboženského života. Na druhou stranu, Marjmam je teprve 
osmiletou dívkou, která žije se svojí početnou rodinou a může vést relativně bezstarostný 
život, odpovídající jejímu dětskému věku. Nesmíme však zapomenout, že Marjam pochází 
z velmi duchovně založené rodiny, která je nábožensky aktivně činná a ona se tak ve svém 
bezprostředním okolí neustále setkávala s věroučnými otázkami, vzory muslimského života a 
v neposlední řadě samozřejmě s příběhy o džinech. Již od malička byla považována za velmi 
zbožné dítě, podobně jako před ní její bratr Adeeb, který se později stane imámem. Bylo by 
lákavé vysvětlit celou epizodu s džinem jako Marjaminu dětskou kreativitu, která ji umožnila 
vytvořit si pozoruhodného imaginárního přítele. Viděli jsme ale, že v jednom momentu také 
Farooq osobně pocítil džinovu přítomnost a apetit. A nezapomeňme, že stejně tak i Farah a 
další dvě děti podstoupily svou mysl Sulajmánovi, který jim dodal informaci, o kterou 
usilovaly.  

Dalším zcela odlišným faktorem je Marjamin nízký věk. Dívka ještě rozhodně není dost 
stará na vdávání a co víc, když do tohoto věku dospěje, přestane už svým okolím býti 
považována za vhodné medium. Vzhledem k tomu, že není provdaná, dají se manželské 

                                                 
67 Neboť se jedná o bohabojného džina, je pochopitelné, že by si Sulajmán nedovolil bez souhlasu hostitele 

zmocnit se jeho těla. Něco takového je naopak očekáváno od úplně jiného druhu džinů, kteří stojí mimo zákony 
Boží morálky.  
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problémy kategoricky vyloučit. Stejně tak, je dívka ještě příliš mladá na to, aby ji soužily 
potíže tykající se plodnosti. Stěžejní postavou jejího života prozatím není manžel, ale její 
otec, s nímž má intenzivní vztah. Jako krizové období bychom snad mohli nazvat jen dobu, 
kdy Farooq odcestoval do Indie a nebyl tak proto své rodině k dispozici. Tento problém 
Marjam sděluje svému okolí skrze čarodějnici churail, viz výše.  

Naveeda Khan vysvětluje Marjaminy výlety se Sulajmánem jako snahu oprostit se od 
jejího dospívajícího těla, které se rychle mění, aniž by nad tím měla nějakou kontrolu. Pro 
takové vysvětlení mluví i to, že se Marjman nachází v odpovídacím věku, který je v této 
komunitě tradičně považovaný za vhodný pro plnění funkce média. Džin se ale objevuje spíše 
v okamžicích krize rodiny a nikoliv Marjam samotné;68 takové krize pak dopadají na hlavu 
rodiny – totiž na otce. 

 Farooq při tom od počátku podporuje její komunikaci s džinem a sám se na něj obrací se 
svými problémy. Přitom je výrazně patrná změna rolí mezi dcerou a otce, zatímco ona se 
stává skrze Sulajmána moudrým rádcem, její dospělý otec vystupuje jako ochotný posluchač. 
Změna identity, za účelem dočasně zaujmout jiné místo v sociální struktuře, aby dívka mohla 
se svým okolím mluvit více rovnoprávně, ba dokonce i trochu spatra, byla přitom 
charakteristickým rysem v předchozích příkladech posednutí. Jako důsledek této výměny rolí, 
pak vztah otce a dcery získal novou významovou vrstvu a otevřel se jim nový komunikační 
prostor, kde spolu mohli jednat bez společenských restrikcí a zvyklostí očekávaných od 
vztahu dcera - otec.  

Autorka se zaměřuje na osobní vývoj Farooqa a dopad této epizody s džinem na jeho 
životní přesvědčení. Každý zbožný muslim se snaží udržet na přímé stézce, Farooq se 
v otázce vedení spoléhal na Marjam a džin mu poskytoval útěchu, že kráčí po správné cestě. 
Po té co jeho rodinu džin opustil, jeho pohled na svět už byl změněn. Sulajmán byl asimilován 
do řady self, která konstituovala Farooqovu osobnost.69  

 
 
 
 
 

                                                 
68 Je ale samozřejmě pochopitelné, že její emocionální život je úzce spjat se situací v celé rodině. 
 
69 Khan, Muslim becoming: aspiration and skepticism in Pakistan, s. 143. 
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Příběhy o džinech  
Barbara Drieskens si při svém výzkumu mezi káhiřany,70 všímá také příběhů o džinech, 
přičemž z jejího pohledu se více než samotní džinové jeví zajímavější přímo vyprávění 
příběhů o džinech jakožto společenská aktivita. Když se snažila zjistit roli různých zmínek o 
džinech v sociálním životě této egyptské komunity, došla v lecčem podobným závěrům jako 
Lambek při výzkumu posednutí na ostrově Mayotte. Podle ní je posednutí džiny způsobem 
pro ženy jak vyjádřit svou nespokojenost a zpochybnit autoritu mužů71 anebo s nimi 
manipulovat. V případě posednuté Ilham ji například její duch donutil, aby prostě svého 
manžela urážela.72 Také v její studii jsou duchové chamtiví a usilují především o splnění 
svých sobeckých zájmů, touží po zlatě, nových šatech, sladkostech či alkoholu. Džinové 
objevující se při rituálu zār, mají ustálenou stereotypní podobu – kulhající anglický generál, 
který popíjí whisky, turecký paša hrající si se svým knírem, bláznivě tančící etiopský divoch, 
nebo vážný koptický kněz.  

Autorka prohlašuje, že charakteristiku džinů musíme vždy chápat v konkrétním kontextu 
příběhu, ve kterém se objevuje. Příběh o džinech nám může říct hodně o zkušenostech 
vypravěče, jeho reputaci a vztahu k publiku.73 Případně mohou tento vztah k němu přímo 
konstituovat, řečník zaujímá určitou společenskou pozici, ze které chce ke svým posluchačům 
mluvit. Vypravěčské umění je ve společnosti dobře ceněno a dobrý vypravěč se snadno může 
stát populárním.  Muži o džinech vypráví spíše v žertu pro pobavení přátel, nebo se někdy 
učiní hvězdou příběhu, v kterém se do nich zamiluje překrásná džinka. Ženy často změní to, 
kam příběh směruje, pokud do jejich místnosti přijde muž.  

 
Posednutí džiny jako výmluva pro veřejnost 

Posednutí Drieskens vidí především jako nástroj, který umožňuje zachovat si pověst a 
zároveň dovoluje pokračovat v nevhodném chování.74 Idiom posednutí se naučili používat 
takticky jako výmluvu – dokáží jím krýt například i homosexualitu nebo alkoholismus. 

                                                 
70 Barbara Drieskens, Living with djinns: understanding and dealing with the invisible in Cairo, London, 

Berkeley: Saqi, 2008. 
 
71 Ibid., 16. 
 
72 Ibid., 99. 
 
73 Ibid., 20. 
 
74 Ibid., s. 199. 
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Posednutí lidé, zvaní malbus, totiž nejsou považováni za morálně odpovědné za své činy, 
pozoruhodné však je, že materiální odpovědnost mají a pokud něco rozbijí, musí to jejich 
rodina uhradit. Zatímco před veřejností členové rodiny trvají na tom, že za společensky 
nepřípustné chování, může džin; v soukromí domácnosti o tom mohou mít pochyby. Velmi 
důležité je pro ně neposkvrnit čest rodiny a zachovat si reputaci. Vysvětlení skrze všeobecně 
přijímaný fenomén džinů jim jednoduše pomůže tohoto cíle dosáhnout. 

Ačkoliv v užívání džinů jako výmluvy se nám těžko hledají všechny rysy identifikované 
v předchozích kapitolách jako klíčové pro roli džinů ve společnosti, i v tomto případě džinové 
slouží k posílení společenských vazeb a otevření nového komunikačního prostoru pro 
bezpečné řešení problémů. Tvrzení o posílení společenských vazeb je ale v tomto případě 
trochu nadsazená, ve skutečnosti bychom měli říci, že slouží k zabránění oslabení 
společenských vazeb – což je koneckonců významově velmi podobná činnost. Totiž pokud by 
se nepodařilo společensky nevhodné chování některého z členů rodiny uspokojivě vysvětlit 
veřejnosti, pak by pověst této rodiny utrpěla, společenská prestiž klesla a v extrémním případě 
by mohla být až ostrakizována.  

Oproti předchozím příkladům jsou také odlišní činitelé v onom nově otevřeném 
komunikačním prostoru, tentokrát se nejedná o jednotlivé členy rodiny. Ale celá rodině stojí 
společně na jedné straně proti ostatním rodinám v sousedství, které dohromady tvoří právě tu 
veřejnost, před kterou je třeba chránit rodinnou pověst.75 Pokud jiná rodina přijme vysvětlení 
této rodiny, pak ukazuje své pochopení pro jejich problém, díky čemuž si následně tyto rodiny 
mohou být bližší. A zároveň si tím připraví bezpečnou půdu, pro případ, že by někdy oni sami 
v budoucnu museli nějaký podobný problém vysvětlit. V opačném případě by se zbavila 
možnosti využít účinný nástroj pro ochranu rodinné reputace. Díky tomu je takové vnímání a 
používání příběhů o džinech v dané komunitě značně rozšířené. 

Vymlouvání se na džiny je tak pro společnost překvapivě výhodné, přináší užitek 
v podobě pevnějších vazeb v komunitě, které se nerozpadnou při prvních problémech, a 
zároveň dopřává jednotlivcům trochu svobody od svazujících pravidel morálky, aniž by tyto 
provinilci museli být z komunity vyloučeni. Samozřejmě bychom se mohli pozastavit nad 
pokrytectvím takového uspořádání, nutno však zdůraznit efektivní funkčnost systému a 

                                                 
75 V tomto případě jsem nenašel prvky nerovnosti mezi jednotlivými činiteli, tedy v tomto případě rodinami. 

Nic nehovoří pro to, že by snad rodiny užívající džiny v tomto smyslu, bylo v horší společenské nebo 
ekonomické pozici než jejich okolí. Jedním z možných vysvětlení, je prostě fakt, že veřejnost má proti té jedné 
rodině silnou početní převahu. 
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upozornit na to, že dodržování všech náboženských pravidel může být mnohdy pro muslima 
prostě nad jeho síly.  

Ovšemže stmelovat muslimskou obci je především jednou z funkcí islámu. Jedná se tedy 
snad v případě džinů o nějaký konkurenční systém? Jedině snad možná v počátcích islámu, 
kdy si můžeme povšimnout s jakou obratností je tato starobylá víra v džiny zakomponována 
do nového náboženství. Při tom byly samozřejmě změněny schopnosti těchto bytostí tak, aby 
nekolidovaly s novým učením. Obrazně řečeno, pohltit konkurenční společnost je na trhu 
leckdy jednodušším a úspěšnějším řešením, než s ní bojovat.  

Víra v posednutí džiny účinně doplňuje společenskou funkci islámu, neboť jak jsem 
napsal o pár odstavců výše, umožňuje, aby jednotlivci, kteří nedokáží udržet své chování 
v mantinelech nastavených přísnou společností, mohli i nadále zůstat členy komunity. A 
zároveň, aby se minimalizoval dopad jejich prohřešků na rodinu, pro niž má veřejná pověst 
obrovskou cenu. Důrazem na čest, se káhirská společnost nijak neliší od jiných muslimských 
obcí.  

Všechno má však své hranice, pokud je chování považované za deviantní, například 
zmiňovaná homosexualita, příliš veřejné a až moc očividné, pak už rodiny v sousedství 
nemusí být ochotny přijmout standardizované vysvětlení. Neboť tak závažný společenský 
přestupek už by mohl ohrozit pověst celé komunity. Také je třeba nezapomínat, že džinové 
jsou především chápaní jako nemoc, kterou je nutné léčit. Z dlouhodobého hlediska je tak 
žádoucí, aby se onen provinilec nakonec podvolil pravidlům společnosti. 
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Závěr 
Ve své práci jsem se snažil čtenáři předložit rozličné případy posednutí džiny anebo 

příběhů o džinech pocházející z různých koutů světa islámu. Zdrojem mi byly antropologické 
studie výše citovaných autorů. Ačkoliv data v nich posbíraná jsou samozřejmě poplatná místě 
a času vzniku, jejich podstatnou výhodou je fakt, že v nich tito badatelé zachytili nejen 
samotné příběhy, ale především také to v jakém kontextu se odehrávaly. Izolované sbírky 
příběhů, jakými jsou například proslulé Pohádky tisíce a jedné noci, by nám nebyly příliš 
nápomocny, neboť okolnosti vzniku konkrétních povídek jsou již rukou staletí a literárních 
ambic zahlazeny. Vzhledem k tomu, že tím hlavním námětem je otázka jakou funkci zastávají 
džinové v muslimské společnosti, tak není předmětem zkoumání ani předislámský původ 
džinů a jejich role v předislámské společnosti, ani jejich výskyt v jiné než muslimské 
komunitě.76 

Přestože by bylo nesmírně obtížné snažit se najít jakýsi jednotný klíč, který by dokázal 
vysvětlit pestrý výskyt džinů v různorodých rolích napříč celou kulturou muslimského světa, 
pokusím se objasnit alespoň hlavní aspekty role džinů ve společnosti, který se vyprofilovaly 
v průběhu práce. Pokud bych měl vytáhnout ze všech případů společné rysy a učinit z nich 
obecné závěry, pak se fenomén džinů jeví být určitým souborem naučeného společenského 
chování, který vede k přimění blízkého okolí osoby postižené džinem anebo vypravěče 
povídek o džinech k tomu, aby posílilo svojí společenskou vazbu na tuto osobu. V nadsázce 
bychom mohli říct, že jedná o hru,77 do které ostatní zatáhneme, abychom získali jejich 
pozornost. Po té nám tato hra umožní otevřít bezpečně ohraničený komunikační prostor, 
ve kterém je možné řešit naše mezilidské problémy jiným způsobem, díky tomu že dočasně 
zaujmeme odlišné postavení ve společenských strukturách. Díky tomu vznikne další 
významová vrstva, která posílí vztah mezi těmito osobami.78 

                                                 
76 Zde můžeme opět zmínit komunitu koptských křesťanů uvedených v článku: Padwick, "Notes on the Jinn 

and the Ghoul in the Peasant Mind of Lower Egypt", s. 421-46 nebo také v Drieskens, Living with djinns: 
understanding and dealing with the invisible in Cairo, s. 99. 

 
 
77 Tato hra je samozřejmě společností brána zcela vážně. V některých komunitách ale pochopitelně může 

být otázka serióznosti příběhů dost ambivalentní. Srovnání s hrou se nejvíce nabízí v případě Marjam a Farooqa, 
projednávaném v jedné z předcházejících kapitol. Pokud si odmyslíme vážnou interpretaci pro okolí, dá se leccos 
pochopit jako „hraní si otce s dcerou na džiny“.  

 
78 Základ tohoto tvrzení jsem převzal z Lambekovy interpretace toho, co on sám nazývá manželská terapie. 

V této prácí se tím zabývám v kapitole “Proces léčení posednutí jakožto forma manželské terapie”. Zdrojem mi 
je: Lambek, Human spirits: A cultural account of trance in Mayotte, s. 82-83. 
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Předpokladem pro to, aby mohl být tento soubor naučeného společenského jednání použit, 
je nutnost jeho srozumitelnosti pro ostatní členy společnosti. Tendenci k jeho převzetí mají 
především vdané ženy,79 které se s ním během dětství a dospívání setkávaly u svých blízkých, 
především matek. Během tohoto období si ho přisvojily natolik, že se jim stal přirozeným 
vzorem chování, pokud se dostanou do krizové situace v jejich rodinném životě. Důvodem 
proč je nutné využít zrovna tento způsob komunikace, jsou společenské restrikce uvalované 
islámem na ženy, které proto v tradičních komunitách zastávají takovou společenské pozici, 
která jim neumožňuje otevřené řešení jejich problémů. Navíc diplomatický přístup za využití 
fenoménu džinů, se jeví jako účinnější způsob k dosažení svých cílů než otevřená 
konfrontace.   

Na závěr se také pokusím osvětlit, co znamená výzva Koránu, aby džinové naslouchali 
zjevení a podrobili se Bohu. Jak jsem uvedl v úvodu, Korán se nikdy neopomene obrátit na 
džiny, pokud zrovna usiluje o oslovení veškerých věřících. V mnohých případech můžeme 
džina vysvětlit jako samovolnou manifestaci vnitřních psychických sil člověka a pokud se 
jedná o sofistikovanější projekci s vlastní osobností, pak bychom mohli mluvit o jakémsi alter 
egu člověka.80 

Tyto síly jsou pochopitelně často nespoutané, sobecké, nespolečenské nebo dokonce i 
zlomyslné. Když Korán požaduje, aby se lidé ruku v ruce s džiny podvolili Bohu, pak nám 
vlastně říká, abychom tyto síly civilizovali, dostali pod kontrolu a přiměli je dodržovat 
pravidla islámu, totiž pravidla společnosti. Bohu se tedy máme odevzdat totálně, to jest celou 
svou myslí, včetně těch jejích koutů, nad kterými ani my sami nemáme plnou kontrolu. 

Nakonec lze konstatovat, že se práci podařilo ozřejmit roli džinů v muslimské společnosti, 
i když nutno dodat, že si neklade tak vysoké ambice, aby poskytla univerzální vysvětlení 
všech výskytů džinů. V první části byl poskytnut popis džinů a výčet představ o nich 
v islámském kulturním okruhu tak, jak jsem avizoval v úvodu. 
 
 
 
 

                                                 
79 Není to samozřejmě přísně omezeno na ženy, můžeme se s ním setkat i u mužů, avšak mnohem řidčeji. 

Mohou pro to ale mít jinou motivaci a přisvojit si ho v až v pozdější životní etapě. Velkým rozdílem mezi 
jednotlivými pohlavími jsem se věnoval v kapitole „Statistické poznatky z vybraných studií”.  

 
 
80 Tento způsob pochopení džinů nalezneme v závěru knihy el-Zein, Islam,Arabs, and the Intelligent World 

of The Jinn, s. 133-134. 
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