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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá výzkumem magie v současné české společnosti. 

Přestože se magie v současné společnosti praktikuje napříč různými náboženskými 

proudy, výzkum ukázal, že je možné ji analyticky uchopit prostřednictvím její 

epistemologické dimenze. V tomto smyslu je magie souborem specifických způsobů 

poznávání, které produkují zvláštní vědění o světě. Epistemické procesy jsou pak 

následující: jasnovidnost, rituální vize, výklad orákula a tělesné počitky. Tyto procesy 

mají ale symbolický charakter, jsou strukturovány prostřednictvím symbolických 

významů, které vycházejí ze spirituálního podkladu, v němž daný adept magii 

praktikuje. Získané „magické“ vědění je pak vyjednáváno jako reálné a racionální 

prostřednictvím různých narativních strategií: prostřednictvím legitimizace vědou, 

legitimizace účinkem a skrze psychologický redukcionismus. Toto vědění dále 

ovlivňuje sociální svět a sebepojetí v životech informátorů výzkumu. Magie se v nich 

stává posláním, které je přijato nebo odmítnuto. Vytváří ale kolem informátora 

specifickou síť vztahů s lidskými i mimo-lidskými aktéry, která formuje jeho sebepojetí. 

  



   

ABSTRACT 

This thesis deals with research of magic in contemporary Czech society. 

Although magic in contemporary society is practiced across different religious currents, 

this research has shown that it is possible to analytically grasp it through its 

epistemological dimension. In this sense, magic is a set of specific ways of knowing that 

produce a particular knowledge of the world. These are the epistemic processes: 

clairvoyance, ritual visions, oracles and interpretation of physical sensations. These 

processes have a symbolic nature and they are structured through symbolic meanings, 

which are based on spiritual ground of adept’s practising of magic. Acquired "magical" 

knowledge is then negotiated as real and rational through different narrative strategies: 

through science legitimization, legitimization effect and through psychological 

reductionism. This knowledge also affects the social world and identity in the lives of 

informants of my research. The magic in them becomes a commission that is accepted 

or rejected. However it creates a specific network of relationships with human and non-

human actors around the informant which forms his identity. 
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Námět práce: 

Výzkum čarodějnictví má v historii antropologického výzkumu své 

nezpochybnitelné místo, nicméně čarodějnictví a čarodějnice v naší, moderní 

společnosti z hlavního proudu studia náboženství unikají. Podoby nových 

alternativnějších směrů spirituality v současné společnosti se vzpírají jednoznačné 

konceptualizaci a představují různorodou žitou zkušenost. Předmětem studia této 

bakalářské práce je proto čarodějnictví praktikované v současné společnosti a to napříč 

vybranými duchovními proudy (jako je wicca, vúdú, pohanství nebo New Age) se 

snahou s dostatečnou vnímavostí a reflexivitou zachytit onu mnohotvárnost tohoto 

sociálního jevu. V této bakalářské práci je čarodějnictví pojímáno nejen jako specifická 

rituální praxe, ale také jako interpretační schéma, respektive systém přesvědčení, víry, 

znalostí a významů, prostřednictvím kterého čarodějnice rozumí okolnímu světu. Toto 

interpretační schéma stojí v protikladu k odkouzlenému světu moderní vědy. V pozadí 

této práce proto stojí klíčová otázka: co to vlastně znamená být čarodějnicí? Aby bylo 

možno porozumět tak komplexnímu tématu, jsou výzkumné otázky dále 

konkretizovány: 

Institut sociologických studií 

Projekt bakalářské práce 



   

1. Jaká je „kariéra“ čarodějnice a jak se liší čarodějnice od laika? 

2. Co to znamená „být čarodějnicí“ ve vztahu ke každodennosti? 

3. Jak vypadají osobní kosmologie čarodějnic a jaké mezi nimi existují podobnosti 

či odlišnosti? 

4. Jak vypadá konkrétní duchovní praxe současných čarodějnic a jakým způsobem 

jí ony samy rozumí? 

 

Předběžná náplň práce:  

Cílem této studie je alespoň zčásti zodpovědět onu základní otázku, co to 

znamená být čarodějnicí. Prostřednictvím analýzy biografií, studia každodennosti a 

participativní účasti bude zachycena žitá zkušenost čarodějnictví, respektive 

porozumění světu - ono specifické interpretační schéma. Dalším cílem této práce je 

konfrontovat makroskopické teorie náboženství s žitým světem čarodějnic. Třetím 

zásadním rozměrem práce bude zachycení samotných biografických vyprávění (ve 

smyslu historických svědectví), které budou popisovat, jak se v české společnosti 

etablovaly a rozvíjely tyto alternativní duchovní směry. 

Tato studie se ve svém svědectví o duchovním životě současných čarodějnic 

snaží čerpat ze všech dostupných zdrojů dat a využívá proto širší paletu kvalitativních 

technik – z biografických rozhovorů se samotnými čarodějnicemi; následných 

výzkumných rozhovorů o jejich duchovní praxi; zúčastněné pozorování jejich rituálů, 

seancí, meditací i léčebných terapií; a pokud to bude možné i z neformálních rozhovorů 

s významnými aktéry v žitém světě čarodějnic (jako jsou klienti, přátelé či příbuzní). 

Základní žánr, ve kterém tato studie bude o zkušenostech čarodějnictví v moderní době 

vypovídat, je etnografická biografie. Tento přístup navazuje na práci Karen McCarthy 

Brown Mama Lola: A Vodou Priestess in Brooklyn, ve kterém autorka vypráví 

biografický příběh, přičemž na něm poodhaluje širší sociální kontext prožívané 

zkušenosti (tedy onen etnografický přístup) (McCarthy Brown 2001). Předpokládaný 

počet interpretovaných biografií současných čarodějnic je deset. 
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ÚVOD 

„Už jsem chtěla jít spát,“ vykládá mi při našem setkání paní Smutná jeden z mnoha 

příběhů z její praxe čarodějnice, „když na mě dole v baráku zazvonila nějaká ženská s 

dítětem. Tak jsem jí vzala dovnitř a hned jí vynadala, cože jako tady dělá bez ohlášení. 

A ona, že už neví, co má dělat, a že jí za mnou poslali. Tak jsem jí i s tou holčičkou 

posadila a začala se vyptávat, co chtějí. Ta ženská začala vykládat, že ta její dcerka trpí 

nespavostí; že pořád vykládá, jak jí honí nějaké přízraky a že učitelky v mateřské školce 

už vyhrožují psychiatrem. Tak jsem matku poslala pryč a zeptala jsem se té holčičky: 

,Kačenko, tak tebe honí bubáci, jo?‘ A ona že jo. Tak jsem jí naučila ochranu, jak si 

udělat ochranné zlaté vajíčko před negativními energiemi okolo sebe a dala jí obrázek 

Ježíška, aby ho vždycky, když se bude bát, poprosila, aby jí ochránil. No a za dva dny 

volá ta ženská zas, celá zjančená, že jako Kačenka od té doby spí bez problémů, ve 

školce je veselá a učitelky nemůžou uvěřit té proměně. 

(terénní zápisky, 27. 2. 2016)     

 

 Tato práce se zabývá magií a jejími rozmanitými podobami v současné 

společnosti. Shrnuje tak výsledky výzkumu, který jsem provedl pro potřeby bakalářské 

práce oboru sociologie a sociální antropologie v období června 2015 až dubna 2016. 

Právě na pomezí sociologie a sociální antropologie neustále manévruji já, jakožto autor, 

i práce samotná. Výzkum magie, čarodějnictví a kouzelnictví má v oboru sociální a 

kulturní antropologie své pevné místo a dlouhou tradici; při sociologickém studiu 

vlastní společnosti už to však tak jednoznačné není. Magie a potažmo čarodějnictví se 

v něm stávají poněkud přehlíženými přízraky stojícími na okraji zájmu sociálních 

vědců, přičemž knihy s návody na kouzla a rituály tiše a bez povšimnutí zaplňují regály 

ve veřejných knihovnách i knihkupectvích. Smyslem této práce je pak alespoň pokusit 

se tuto mezeru v sociologickém vědění zaplnit. 

 Jak to ilustruje úvodní citace z terénního deníku, magie je vysoce komplexní jev. 

Spojuje dimenzi sociálního jednání s otázkami ontologické a epistomologické povahy 

světa. Tato práce se k ní jako takové snaží alespoň částečně přistupovat. Je tak 

strukturována do několika oddílů, které postupně odvíjí zápletku mého vyprávění. 
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Prvním z nich je pasáž zkoumající teoreticko-metodologická východiska, jež stála v 

počátcích mého výzkumu. Druhá pasáž se zabývá  jeho metodologií. Třetí část je pak 

interpretací nasbíraných dat. Ly de Angeles, jedna z autorek okultní literatury, o níž 

ještě bude řeč, píše, že v jádru magie stojí hermetická čtveřice: umění vědět, umění 

chtít, umění odvážit se a umění mlčet (de Angeles 2003: 88-91). Já ale při výzkumu 

magie narazil na odlišná „umění“, která moji informátoři museli ve svých magických 

praxích prokázat. Z nich se stala témata jednotlivých analytických částí práce. 

 Kapitola „Umění vidět“ se zabývá magií jako souborem specifických 

epistemologických procesů; druhá kapitola, „Umění věřit“, zkoumá vztah magie a 

náboženství a líčí magii jako specifickou hru symbolů. Třetí, „Umění vědět“, se zabývá 

strategiemi, kterými se magie vyjednává jako reálná. Čtvrtá část, „Umění sloužit“, pak 

popisuje některé ze způsobů, jak magie ovlivňuje sociální světy těch, kteří ji praktikují. 

Doslov pak reflektuje výsledky výzkumu a závěr shrnuje nejdůležitější tvrzení textu. 

 Název práce samotné vznikl ještě při psaní projektu výzkumu, když jsem kdesi 

v hlubinách Internetu našel obrázek britské dřevořezby z 16. století, který zobrazoval 

v kruhu tančící a vířící lancashirské čarodějnice. Ten jednoduchý, skoro primitivní 

výjev mi ale uvíznul v paměti. Pokaždé, když jsem potom hledal vhodný název pro tuto 

práci, stále jsem se v myšlenkách vracel právě k oné dřevořezbě. Pak jsem si uvědomil, 

jak dobrou je vlastně onen tanec čarodějnic metaforou: každá čarodějnice tančí odlišný 

tanec, za zvuku jiné hudby a na rozdílných místech – prožitek toho tance je ale stejný. 

Magické praxe se mohou lišit, odehrávat se na jiných spirituálních podkladech, ale 

jejich zkušenost je podobná. A tak jsem se i já na krátkou, omezenou dobu dal 

s čarodějnicemi do tance. V pozadí této práce pak stojí jeden jasný cíl: aby si i její 

čtenář alespoň na prchavý okamžik zatančil s čarodějnicemi. 
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1. TEORETICKO-METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA VÝZKUMU 

V této kapitole se věnuji teoretickým a metodologickým východiskům, z nichž 

jsem ve svém výzkumu vyšel. Tato východiska se pak stala hlavními pilíři, k nimž jsem 

se vztahoval ve své interpretaci sebraných dat. První podkapitola se zabývá relevantními 

studiemi v sociologii a sociální antropologii, které se vztahují k tématu magie. Druhá 

podkapitola řeší problém konceptualizace pojmu magie. Třetí podkapitola popisuje 

důvody mého metodologického rozhodnutí studovat magii napříč jednotlivými 

duchovními směry. Čtvrtá se pak zabývá mým stanoviskem k ontologickému statusu 

magických zážitků mých informátorů, které metodologicky, analyticky i eticky 

formovalo tento výzkum. 
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1.1. Studium magie v sociologické a antropologické tradici 

Perspektiva klasické sociologické teorie tradičně chápe proces modernizace 

společnosti jako úzce spjatý s postupujícím procesem sekularizace. Urbanizace, 

individualizace a demokratizace oslabily postavení církví a postupně tak umenšily jejich 

vliv na společnost (Lužný 1999: 10-15). Rozsáhlé kvantitativní výzkumy prováděné 

v druhé polovině dvacátého století nicméně ukázaly, že teorie sekularizace je 

přinejmenším problematická. Z těchto šetření vyplynulo, že tendence k sekularizaci sice 

pozorujeme v Evropě, nikoliv však na ostatních kontinentech (Davieová 2009: 165-

190). A ačkoliv z cenzovních šetření napříč Evropou vyplývá, že počty sebe-

deklarovaných věřících se neustále zmenšují, neznamená to, že by náboženství ze života 

současných Evropanů mizelo1. Spíše to svědčí o tom, že tradiční (a tradičně sledované) 

formy spirituality oslabují a objevují se nové podoby religiozity (Davieová 2009: 13-

39).      

V kontextu současné evropské společnosti tedy identifikujeme dva základní typy 

religiozity a náboženského jednání - a to religiozitu „tradiční“ a spiritualitu 

„alternativní“.  Tyto dvě dimenze2 představují klíčové koncepty, jejichž prostřednictvím 

lze zachytit a analyzovat i ty náboženské projevy, které nejsou spojeny s příslušností k 

žádné instituci (Hamplová 2008: 704-707). Alternativní spiritualita, kam magie v rámci 

sociologického studia spadá, je ale obtížně vymezitelný koncept. Jeho hlavní rysem je 

jistá distance od institucionalizovaných forem religiozity. Projevuje se jako silně 

individualizovaná eklektická směsice náboženských vlivů spojená s hnutími jako New 

Age ale i rozličnými metodami alternativní medicíny, parapsychologií, věštěním či 

astrologií. Často se zde také objevují inspirace předkřesťanskými náboženstvími, 

spiritismem, okultismem a právě magií. Společným prvkem je pak důraz na vlastní 

vnitřní a neopakovatelný zážitek. Ona eklektická roztříštěnost, neorganizovanost a 

obtížná definovatelnost stěžuje výzkum rozšířenosti této dimenze spirituality 

                                                 

1 Davieová zdůvodňuje proces sekularizace v Evropě odlišnou rolí církví v evropských společnostech. 

(Davieová 2009) 
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(Hamplová 2013: 29-35). Právě výše jmenované vlastnosti jako eklektičnost, 

synkretismus, individualismus a důraz na prožitek jsou klíčové charakteristiky i pro 

současnou magickou praxi, jak jsem se s ní v terénu setkal i já.  

Důležitým kvalitativním výzkumem, zabývajícím se mimo jiné i alternativní 

spiritualitou, byl „český Kendal“3, případová studie religiozity v České Lípě a 

Mikulově, který probíhal v rámci projektu Detradicionalizace a individualizace 

náboženství z roku 2006 (Nešpor 2008). Nešporová si ve svém výzkumu alternativní 

duchovní scény v České Lípě všímá, že jde o fenomén, který je spojen především se 

sférou zdraví a sférou osobního rozvoje (Nešporová 2008). Nutno poznamenat, že 

s podobným zaměřením jsem se setkal u většiny lidských klientů mých informátorů. 

Druhá studie, mapující tutéž scénu v Mikulově, dochází k podobným závěrům, přičemž 

přibližuje ambivalentní společenskou pozici představitelů onoho „holistického milieu“ – 

zastávají mnohdy radikálně kritický postoj k současnému světu, zároveň jsou ale dobře 

etablovaní v běžném společenském životě (Hamar, Oláh, Ondrušinová 2008). I s tímto 

závěrem mohu v kontextu vlastních dat souhlasit. Výzkum magie a magických praktik 

je tak do určité míry implicitně obsažen v sociologickém výzkumu alternativní 

spirituality; explicitně se jím ale sociologické studie nezabývají. 

 

Mnohem pevnější pozici má téma magie v tradici sociální a kulturní 

antropologie. Magii, kouzelnictví a čarodějnictví se věnuje už sir James Frazer ve své 

Zlaté ratolesti (2012), přičemž toto dílo mělo nezpochybnitelný vliv na ustavení 

antropologie jako oboru (Gellner 2005: 17-20). Frazer jako představitel evolucionismu 

chápal magii jako první stadium vývoje vztahu mezi člověkem a přírodou. Mimořádně 

významné místo v dlouhé řadě antropologických výzkumů zaměřených na magii a 

čarodějnictví zaujímá práce sira Edwarda Evans-Pritcharda Witchcraft, Oracles and 

Magic Among the Azande (1976). Tato již klasická studie afrického etnika Azandů 

překročila svým vysoce citlivým přístupem k významu a smyslu čarodějnictví a 

instituce věštby v zandské společnost svou dobu a stala se základním kánonem při studii 

                                                 

3 Tento výzkum metodologicky vycházel z výzkumu Paula Heelase a Lindy Woodhead 

v severoanglickém Kendalu (Nešpor 2008: 7-19) 
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antropologie. Evans-Pritchard ve své analýze struktury zandské společnost totiž přichází 

s myšlenkou, že čarodějnictví není v kontextu dané společnosti o nic méně racionální a 

smysluplný způsob, jak si uspořádat své záležitosti a dát svému světu řád, než je 

vědecké paradigma naší společnosti.  

Valná většina klasických antropologických výzkumů (celkem pochopitelně 

vzhledem k tradičnímu vymezení působiště antropologického výzkumu) se ale zabývá 

čarodějnictvím v kultuře těch druhých, nikoliv v kultuře vlastní (srov. např. Fortune 

1963). Magie praktikovaná v euroatlantickém kulturním okruhu dlouho unikala 

pozornosti antropologů a sociologů. Zásadní výjimkou v tomto smyslu byla práce 

Jeanne Favret-Saady Deadly Words: Witchcraft in Bocage (1980). Do francouzské 

venkovské oblasti Bocage se autorka vypravila v rámci etnologického výzkumu 

lidového čarodějnictví, ale její pojetí čarodějnictví jako souboru diskursivních i praktik i 

neobvykle intenzivní účast v terénu znamenaly přelom ve studiu magie v současných 

společnostech euroatlantického kulturního okruhu. Naprosto pionýrskou prací, která 

obrátila pozornost antropologie k praktikování magie uvnitř vlastní společnosti, pak 

v tomto směru byla etnografie Persuasions of Witch's Craft T. M. Luhrmann (1989) o 

praktikování magie v tehdejším Londýně. Tato práce se do značné míry stala 

metodologickou i teoretickou inspirací pro tento výzkum. Luhrmann se právě na 

základě intenzivní účasti ve zkoumaném terénu, kdy sama začala praktikovat magii, 

snaží zodpovědět otázku, v čem spočívá přitažlivost magie a čarodějnictví pro členy 

současných západních společností. Její závěry se do značné míry shodují i s mou vlastní 

analýzou magie v současné české společnosti.     

V podobném duchu na tuto práci navazuje i Susan Greenwood se svým 

výzkumem Witchcraft, Magic and the Otherworld: Anthropology (Greenwood 2000).  

Její analýza se dotýká odlišností v konstrukci některých sociální kategorií, jako je 

morálka, etika nebo genderová identita v různých magických subkulturách. Na tuto 

studii navazuje dílo The Nature of Magic: An Anthropology of Consciousness 

(Greenwood 2005), které blíže zkoumá právě onu na přírodu orientovanou spiritualitu 

novodobých druidů, čarodějnic a šamanů. V této práci také navazuje na svou koncepci 
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otherworldu z předchozí práce (Greenwood 2000), které rozumí jako teoretické4 

posvátné dimenzi bytí, do které jednotlivci pronikají prostřednictvím odlišných strategií 

a technik, ale spojuje je důsledek této zkušenosti. Na základě prožitku v otherworldu  

pak zakládají svou duchovní identitu (Greenwood 2000: 118).  V knize The Nature of 

Magic tuto myšlenku dále rozvíjí a dokládá, že spíše než na socio-kulturním kontextu se 

magie zakládá na zkušenosti změněného stavu vědomí. V další publikaci Anthropology 

of Magic (2009) pak Greenwood diskutuje různé teoretické pozice v antropologickém 

studiu magie.  

Existuje pak nemalý počet dalších prací, především etnografií, které se zabývají 

rozličnými proudy alternativní spirituality, jejichž integrální součástí jsou i magické 

praktiky. Hodnotnou prací je v tomto směru výzkum Jenny Blain o severské 

(neo)šamanské praxi Nine Worlds of Seid-Magic: Ecstasy and Neo-Shamanism in North 

European Paganism (Blain 2002). Prostřednictvím hloubkových rozhovorů, 

zúčastněného pozorování i vlastních náboženských zkušeností se Blain podařilo 

objasnit, jak jsou skrze severské (novo)pohanské náboženské paradigma vytvářeny a 

interpretovány sociální kategorie jako je maskulinita, feminita, homosexualita, či jak je 

uskutečňován přechod mezi posvátným a profánním prostřednictvím narativu. Dalším 

podobným příkladem pak může být například studie Embracing the Witch and the 

Goddess: Feminist Ritual-Makers in New Zealand (Rountree 2004), kde autorka 

zkoumá feministické odnože uctívání Bohyně a tradice wiccy na Novém Zélandě. 

Velmi podobnou prací je v tomto smyslu i Enchanted Feminism: The Reclaiming 

Witches of San Francisco (Salomonsen 2002). Ústředním tématem tohoto výzkumu je 

vztah genderu, feministické teorie a nového náboženského hnutí The Reclaiming 

inspirovaného dianickými formami wiccy a uctíváním Bohyně.  

Pro tento výzkum se především jako mimořádně metodologicky inspirativní 

ukázala studie Mama Lola: A Vodou Priestess in Brooklyn (Brown 2001) z pera Karen 

McCarthy Brown. Tato etnografie se zabývá praktikováním vúdú v současném 

Brooklynu. Biografický příběh Marie Thérèse Alourdes Lovinski, vúdú kněžky žijící 

v New Yorku, popisuje stylisticky velmi přitažlivým způsobem mnohovrstevnatou 

                                                 

4 Ve smyslu teoreticky konstruované výzkumníkem. 
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zkušenost žitého světa jedné ženy, matky, imigrantky, kněžky a vyznavačky vúdú. 

Zvolený žánr dovoluje nenásilně spojit líčení životních událostí kněžky Alourdes s 

tíživými sociální problémy imigranství, jako je sociální exkluze či chudoba, a rozborem 

sociálních funkcí vúdú. Mama Lola rozhodně patří k tomu nejlepšímu, co může 

experimentální přístup k psaní etnografie nabídnout.   
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1.2. Nejasné pojmosloví: problém etické a emické definice magie 

Prvním problémem, se kterým se výzkumník, pachtící se s vědeckým bádáním 

v oblasti magie, střetne hned zpočátku, je značně nejasná a matoucí konceptualizace 

samotného pojmu „magie“. Tento problém se i v rámci mého výzkumu stal natolik 

klíčovým, že jsem se jím musel zabývat i v rovině výzkumné otázky. K mému procesu 

hledání takové analytické koncepce magie, která by mi dovolila uchopit a propojit 

rozdílné zkušenosti mých informátorů, se vztahuje celá třetí kapitola.  

Ve snaze zorientovat se v daném tématu jsem v tomto pojmu identifikoval dva 

hlavní zdroje nejasností: především jde o směšování etické a emické koncepce magie. 

Nejasné oddělení magie jako etické, antropologické kategorie, jejímž smyslem je 

především analytický pohled na magii, a emické koncepce, kterou užívají sami adepti 

magických umění při snaze vzájemně diferencovat různé magické směry, má za 

následek nejasné a nezřetelné uchopení magie a magických jevů jako takových. Druhým 

problémem je snaha vydefinovat magii univerzálně. Magie se vždy odehrává v určitém 

kulturním (potažmo spirituálním) kontextu, přičemž se pojetí těchto magických praxí 

v těchto kontextech značně liší. Naprosto specifického postavení evropské magie si tak 

všímá i Kandert (Kandert 2010: 74-76), který jeho zvláštnost připisuje evropskému 

historickému vývoji.   

Definice magie je přitom tak nějak bezmyšlenkovitě automatická. Studentské 

příručky antropologie se k tomuto explicitně zvlášť nevyjadřují, Bowie se vztahuje 

hlavně k pojmu čarodějnictví (Bowie 2008: 209-238), Soukup pak přejímá hlavně 

definice Evans-Pritcharda (Soukup 2009: 146-147). Samotný Frazer přitom chápe magii 

jako lichou snahu využívat přírodních sil, v jejímž jádru spočívá špatné porozumění 

příčin a následků v přírodním světě. Tomu rozumí jako teoretické stránce magie. 

Praktickou magií pak míní souhrn návodů, jak toto falešné pochopení využívat pro 

vlastní cíle (Frazer 2012: 17-18). Jakkoliv je toto evolucionistické pojetí překonané, 

nečekaně živá5 je jeho koncepce magie založené na principu vnitřního souladu (a 

                                                 

5 Ve své úvodní kapitole k magii ji využívá ve své „velké modré“ knize R. Buckland (Buckland 1998: 14-

15). Jeho Velká učebnice čarodějnictví a magie měla formativní vliv na wiccu ve Spojených státech a 

podle výpovědi mého informátora, pana Bukového, byla velmi důležitá i v počátcích wiccy v ČR. 
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následního dělení této „sympatetické“ magie na magii „homeopatickou“ a „kontaktní“). 

Evans-Pritchard pak zcela legitimně čerpá své definice magie, čarodějnictví, 

kouzelnictví a vztahu mezi nimi ze zandských pojmů, které překládá do angličtiny. 

Čarodějnictví je v jeho studii Witchcraft, Oracles and Magic Among the Azande 

chápáno jako schopnost škodlivého působení na druhého prostřednictvím vrozené 

psychické síly, nicméně často bez přímého vědomí sesilatele, přičemž tento negativní 

vliv je možno odhalit skrze věštbu. Kouzelnictví je naproti tomu naučené a zneužívané 

k záměrnému působení škody druhým (Evans-Pritchard 1976: asim). Významy těchto 

pojmů se ale vztahují pouze k danému etniku, nenabízí žádný analytický potenciál pro 

magii jako praxi v současné společnosti. Tento krátký nástin tak ilustruje, jak 

problematické je tedy hledat etický koncept vhodný k analýze magické praxe 

v současné české společnosti. 

Emického popisu při výzkumu „moderní“ magie využívá většina z výše 

zmíněných etnografií. Zdá se to přirozené, neboť tyto studie se orientují spíše na terénní 

výzkum náboženských směrů a proudů, v nichž se praktikování magie objevuje. 

Greenwood (Greenwood 2000) a do určité míry i Luhrmann (Luhrmann 1989) objevují 

v prostředí okultní scény dvě hlavní (sebe)pojetí magie založené na příslušnosti 

k různým religózním paradigmatům – zatímco čarodějnice jsou na okultní scéně 

spojeny spíše s ekologicky a feministicky orientovanou spiritualitou a (re)invencí 

(novo)pohanství a Wiccy6; mágové vychází především z kabaly a hermetismu, tedy 

z nauk, které mají kořeny v abrahámovských náboženstvích. Toto rozdělení tak kopíruje 

dva výraznější proudy na okultní scéně: přírodně orientované, pohanské směry, obvykle 

chápané jako čarodějnictví, a směry vycházející právě z kabaly a hermetismu, tedy onu 

„tradiční“ magii. Tento emický popis zcela přejímá i Nakonečný ve svém Lexikonu 

magie, kde se naopak vymezuje vůči antropologickým snahám definovat magii 

analyticky (Nakonečný 1993: 236-237). 

Rozdělení na „čarodějnictví“ a „magii“ do značné míry koresponduje 

s rozdělením magie na „vyšší“ a „nižší“. Ona vyšší magie, jak mi osvětlil jeden z mých 

                                                 

6 Genderově neutrální termín „witch“ se také objevuje jako sebeidentiní označení příslušníků 

wiccanského náboženství. 
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informátorů, pan Bukový, je spojena s demónologií, kabalou, tradičními hermetickými 

spisy a formálními, ceremoniálními typy magických rituálů. Nižší magie, nebo také 

čarodějnictví7, je pak spjata s lidovými kouzly a na přírodu orientovanými rituály. Další 

z účastníků výzkumu, pan Tis, mi ale objasnil ještě mnohem důležitější, relační rovinu 

tohoto rozdělení. Zatímco nižší magie se obrací k transcendentálním silám jako k sobě 

nadřazeným – prostřednictvím modliteb, úliteb a vzývání, vyšší magie se 

k transcendentálním silám (andělům, démonům nebo třeba planetárním géniům) obrací 

jako k sobě rovným či jako sobě podřízeným. Proto jsou nedílnou součástí vyšší magie i 

tzv. zapuzovací rituály, které mají přivolanou duchovní entitu zase odvolat. Tyto odlišné 

koncepce tak hierarchizují vztahy mezi lidským a mimo-lidským ve světech magie. 

V následujícím textu se tak k pojmu magie vztahuji jako k přísně etické antropologické 

kategorii. 

  

                                                 

7 Jak si všímá i Kandert, nezanedbatelnou roli v tom hraje i genderový řád (Kandert 2010: 74). 

Čarodějnictví, tedy nižší forma magie, je přisuzováno ženám, zatímco tradiční ceremoniální magie, tedy 

její vyšší forma, je přisuzována mužům. 
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1.3. Střet spirituálních perspektiv: problém i příležitost 

 Jak jsem již naznačil v pasážích výše, velká část terénních výzkumů, které se 

různým způsobem magií zabývají, ji zkoumá v perspektivě jednoho konkrétního 

spirituálního proudu. Vynikajícím příkladem je již popsaná studie Jenny Blain (Blain 

2002) o severském (neo)pohanské šamanské praxi a podobný přístup uplatňují ve svých 

pracích i Salomonsen (Salomonsen 2002) a Rountree (2004). Vysoká kvalita těchto 

studií je pak důkazem legitimity a funkčnosti tohoto přístupu. Já jsem se ale rozhodl 

tuto funkční a vyšlapanou stezku opustit a v tomto výzkumu jsem se z následujících 

důvodů vypravil studovat magii napříč různorodými spirituálními směry. 

 Prvním důvodem k tomuto poměrně odvážnému rozhodnutí byla samotná 

povaha a struktura české okultní a magické scény. Na rozdíl od britské nebo americké8 

magické a okultní scény, jak jí ve své práci líčí Luhrmann (Luhrmann 1989), je česká 

scéna stále ještě poměrně mladá, v dynamickém vývoji a prozatím příliš nezaštítěná 

tradičními zasvěcovacími liniemi nebo náboženskými organizacemi9, jejichž implicitní 

součástí by magická praxe byla. Česká magická scéna také nedosahuje co do velikosti, 

organizovanosti ani počtu členů té anglosaské, což ostatně potvrzují i výpovědi mých 

informátorů, kteří jsou s tamějším prostředím v úzkém kontaktu. Na rozdíl od 

Luhrmann (1989) ale i Greenwood (2000) jsem na české scéně také nerozeznal pouze 

pohanské směry čarodějnictví a směry tradiční magie. V posledních letech ke stále se 

rozšiřujícím magickým směrům patří i afrokaribské kulty jako vúdú či santería. Dalším 

naprosto odlišným druhem praxe je magie provozovaná v Prvním česko-slovenském 

chrámu církve Satanovy. Uvažujeme-li nad magií jako etickou kategorií, je třeba 

k oněm směrům provozujícím magii navíc zařadit i obrovské množství rozšířených 

praktik z New Age. V důsledku toho se tak obrovskému množství různorodých 

                                                 

8 Zde je na místě odkázat na vynikající a známou práci Margot Adler Drawing Down the Moon: Witches, 

Druids, Goddess-Worshippers, and Other Pagans in America Today (Adler 2006), která se zabývá 

analýzou vzestupu pohanství a pohanstvím inspirovaných spirituálních směrů v USA. 

9 Výjimkou v tomto směru může být poměrně aktivní Česká pohanská společnost, která sice nemá ambice 

stát se zastřešující organizací pro všechny české, ale přesto pořádá nejrůznější veřejně přístupné akce a 

vydává i vlastní časopis Kolovrat. Více informací je dostupných zde: http://pohanskaspolecnost.cz/ 

(naposledy navštíveno 5.5. 2016) 
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magických zaměření věnuje stále poměrně úzký počet osob. Výzkum, který by 

jednotlivé magické směry odděloval, by se tak vlastně věnoval specifické spirituální 

praxi jednotek až desítek jednotlivců. 

 Výzkum dále ukázal, že předpoklad, že by se jedinec, který praktikuje magii, jí 

věnoval pouze v rámci jednoho spirituálního směru, je umělou konstrukcí. Výpovědi 

mých informátorů ukázaly, že lidé, kteří se zabývají magií, si obvykle prošli širokým 

spektrem spirituálních zkušeností a zpravidla vyzkoušeli více než jeden náboženský 

systém. Z takto nashromážděných zkušeností si vytvářejí do značné míry 

individualizované duchovní světy. Vzhledem k výsledku výše popsaných 

sociologických výzkumů alternativní dimenze současné religiozity se také domnívám, 

že by nebylo mylné předpokládat, že tento jev je rozšířený i za hranice výpovědí mých 

informátorů. Spirituálním kontextům jednotlivých magických praxí je proto třeba 

věnovat mimořádnou pozornost; bylo by ale zkreslující na jejich základě omezovat 

výzkumný terén.  

Třetím důvodem k rozhodnutí věnovat se výzkumu magie napříč různými 

podobami spirituality bylo, že tento přístup je vlastně svého druhu experimentem. 

Vznáší otázku, jestli lze vůbec o magii uvažovat jako o univerzálnější zkušenosti nebo 

zda je pevně vázaná na konkrétní náboženskou praxi a problematizuje tak spojení magie 

a náboženství, kterým se zabývá čtvrtá kapitola.  
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1.4. Mnohá jsoucna: k multiciplitě ontologií 

„Jaký má smysl dělat výzkum v antropologii náboženství, když se hned na začátku 

zarazíme a prohlásíme: ‚Tedy, samozřejmě víme, že všechny tyhle fetiše jsou jen 

reprezentace v lidských myslích‘?“  

(Latour in Bialecki 2014: 32)10 

Každá studie v antropologii náboženství musí otevřeně či implicitně přijmout 

stanovisko o ontologickém statusu oněch náboženských „fetišů“, ke kterým se jí 

studované osoby vztahují. Smyslem této podkapitoly je vyjasnit pozici tohoto výzkumu. 

Otázka povahy existence nadpřirozena je pro každou takovou studii nevyhnutelná a 

tento výzkum v tomto směru nemůže být žádnou výjimkou. Ba naopak. Výzkum magie 

se vlastně ze všech stran neustále potýká s otázkou, zdali jsou magie, kouzla a 

čarodějnictví vlastně „skutečné“. Jakým způsobem mám jakožto výzkumník vyřešit 

střet mezi požadavkem akademického prostředí na empiričnost s výzkumnými terény, 

ve kterých ožívají andělé, bozi, démoni, kouzla a magické rituály? Mám snad zavrhnout 

zkušenosti a zážitky svých informátorů jako sociální konstrukty nebo psychiatrické 

diagnózy? Či mám plně a nekriticky akceptovat výpovědi svých informátorů, které se 

některým čtenářům mohou jevit jako krajně bizarní, a (například zcela v duchu 

Thomasova teorému) se zaměřit pouze na pozorovatelné důsledky těchto perspektiv? 

Věrohodné zdůvodnění vlastních odpovědí na výše popsané otázky má pro 

výzkum zaměřený na čarodějnictví význam natolik zásadní, že v důsledku ovlivňuje 

metodologickou, analytickou i etickou stránku celého výzkumu. Do diskuze o problému 

ontologických statusů jsem tak vstupoval s potřebou nalézt přístup, který by nejen plně 

respektoval výpovědi mých respondentů bez předsudku o jejich reálnosti nebo 

nereálnosti, ale zároveň mi umožnil zachytit jistou ontologickou nejistotu v procesu 

vyjednávání „skutečného“, kterou účastníci mého výzkumu procházejí (tímto tématem 

se zabývá pátá kapitola). S těmito požadavky jsem se pokusil konfrontovat obvyklé 

teoretické přístupy k náboženské zkušenosti a na jejich základě pak formulovat vlastní 

vyhovující perspektivu. 

                                                 

10 Originální znění tohoto překladu je k nalezení v Příloze 1. 
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Velmi praktickou výchozí metodologickou pozicí sociálně vědních studií 

náboženství často bývá – jak to trefně nazývá Peter Berger – metodologický ateismus 

(Berger 1967: 100). Ten ve zkratce spočívá v uzávorkování otázky ontologického 

statusu z předmětu studia a přeorientování objektu zájmu na prokazatelné sociální 

vztahy. Metodologický ateismus nelze kategoricky odmítat, protože opravdu umožnil 

přenést diskuzi o náboženství z teologických kruhů do roviny sociologického a 

antropologického výzkumu. Pravdou je, že i tento výzkum je věrný dědictví 

metodologického ateismu v tom smyslu, že nepovažuje za svůj cíl vydat jednoznačné 

deklaratorní prohlášení o ontologickém statusu spirituálních zážitků mých informátorů. 

Na druhou stranu má metodologických ateismus pro tento výzkum také zásadní limity. 

Hlavní zdroj těchto překážek spočívá v nemožnosti uchopit problém vyjednávání 

ontologické otázky magie, na kterou jsem při výzkumu narážel doslova na každém 

kroku.  

Vysloveně nepřijatelnými jsou pro mě potom blízcí souputníci metodologického 

ateismu – totiž sociální redukcionismus a reprezentativismus –, které považuji 

v kontextu mého výzkumu za krajně nebezpečné. Právě k nim se vztahuje úvodní 

Latourův citát. Tento druh přístupů ke spirituálním jevům má v sociologii hluboké 

kořeny – Marx například rozumí náboženství jako projevu falešného vědomí, Durkheim 

pak jako reprezentaci posvátného, jakémusi zrcadlovému „sebe-zbožštění“ společnosti. 

Tato tendence redukuje náboženství, potažmo spirituální jevy, na pouhé důsledky 

lidského jednání. Přeměňuje náboženskou zkušenost na objekt analýzy, jež lze 

kompletně a uspokojivě vysvětlit pomocí sociologických pojmů. Zároveň bych ale byl 

nerad obviněn z nějakého slepého „supernaturalismu“. Automatické přijetí zkušeností 

mých informátorů jako bez debat naprosto reálných totiž také skýtá řadu nebezpečí. 

Paradoxně, sociální redukcionismus, reprezentativismus a onen „supernaturalismus“ 

v kontextu mého výzkumu trpí podobnými neduhy. První dva ze jmenovaných redukují 

náboženskou skutečnost na výsledek lidského jednání, což je předpoklad, který nemohu 

přijmout, už prostě proto, že jednoduše odmítám vydat definitivní soud o povaze takové 

lidské zkušenosti. Totéž ale vlastně předpokládá onen „supernaturalismus“. Všechny tři 

přístupy mi zároveň neumožňují zachytit ono přítomné ontologické napětí.  
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Pokud tedy metodologický ateismus znamená: „nemůžu rozhodnout o povaze 

skutečnosti náboženských jevů“, sociální redukcionismus že: „se jedná o výsledek 

kolektivního jednání“, a supernaturalismus pak že: „náboženské jevy jsou z podstaty 

takové, jaké se jeví“, tak ani jeden není přijatelnou variantou. Ocitl jsem se náhle 

v paradoxní situaci. Věděl jsem, že nechci přijmout ani jednu z výše popsaných 

perspektiv, nicméně jsem nebyl natolik naivní, abych si myslel, že ke svým 

informátorům přistupuji bez určitých hodnotových předpokladů a předem utvořených 

představ. Bylo proto tedy víc než nutné o to bděleji sledovat a analyzovat svůj vlastní 

pohyb v terénu a neustále si klást reflexivní otázky. Nehodlám zastírat, že to byly právě 

zkušenosti z terénu a určité instinktivní pocity, jak by bylo „správné“ postupovat ve 

výzkumu dále, které mě vedly k formulování vlastního přístup k ontologickým otázkám. 

Svou perspektivu bych nejlépe popsal vypůjčeným výrazem „věřícný“ 

(Konopásek, Paleček 2006: 22). Je věřícná v tom smyslu, že umožňuje věřit. Nevydává 

definitivní soudy o povaze skutečnosti, ale připouští možnosti – a těch možností existuje 

vždy více. Na otázky o reálnosti náboženských jevů odpovídá: „mohlo by to tak být“ 

(Konopásek, Paleček 2006: 71-73). V tom se zásadně odlišuje od metodologického 

ateismu, neboť tam, kde tato perspektiva vyzávorkuje sporný bod náboženské 

skutečnosti, tam věřícný přístup nejen reflektuje různé druhy odpovědí, ale umožňuje 

sledovat dynamické střetávání různých variant „skutečného“, jeho upevňování a 

budování. Není ani konečnou odpovědí jako supernaturalismus, protože náboženskému 

vysvětlení rozumí jako pouze jedné z variant chápání skutečnosti, která je ovšem ze své 

podstaty stejně validní jako jiné (například vědecké) pojetí reality. A nesnaží se ani 

redukovat náboženskou zkušenost na sociální (nebo psychologické procesy), přičemž 

ale tuto možnost v různém rozsahu připouští.  

Tento specifický přístup má svá etické i pragmatické zdůvodnění. Dovoluje 

výzkumníkovi zaujmout velmi výhodnou pozici – díky ní lze sledovat způsob, jakým se 

různá ontologická pojetí vyjednávají a střetávají, přičemž se zbavuje nutnosti vydat 

konečný soud, protože jeho smysl spočívá právě v tom, že sleduje více perspektiv. 

Tento přístup se tak stává výhodným metodologickým instrumentem. Zároveň ale 

nabízí výzkumníkovi mnohem etičtější pozici. Výzkumník totiž nenadřazuje svoje 

(řekněme „vědecké“) pojetí reality nad pojetí svého informátora. Věřícný přístup je tak 
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etičtější alternativou, neboť umožňuje uchopit skutečnosti tak, jak jí rozumí (a jak o ní 

pochybuje) informátor a zároveň mu poskytuje dostatečný prostor pro analýzu. 

Reflektuje tak nesnadnou a vícečetnou povahu vyjednávání skutečného.  

V tomto smyslu lze také věřícnou perspektivu charakterizovat jako symetrický 

přístup (Konopásek 2010). Umožňuje totiž záměrnou metodologickou asymetrii, která 

vede ke zvýhodnění pojetí reality mých informátorů, čímž naplňuje jeden 

z nejdůležitějších imperativů symetrického přístupu (Brož, Stöckelová 2015). 

Přijmeme-li totiž představu multiciplity ontologií, je třeba si uvědomit jejich nestejné 

postavení (v tomto smyslu se nabízí přirovnání k foucaultovským diskurzům). Světy 

mých informátorů jsou ve značné nevýhodě vůči dominantnímu vědeckému pojetí 

reality, které jejich výpovědi nejen zlehčuje, ale přímo diskredituje. Věřícný přístup mi 

tak umožňuje zdůraznit umenšované výpovědi mých informátorů a postavit je na úroveň 

jiných, dominantnějších pojetí reality. Tato metodologická asymetrie tak pro mě 

představuje samotné jádro věřícné perspektivy, neboť mi vlastně umožňuje vedle sebe 

položit různá pojetí reality, vyrovnat se s jejich hierarchizovanými pozicemi a opatrně je 

analyzovat jako stejně hodnotné, stejně živoucí pojetí skutečnosti. Zároveň mi tak 

umožňuje vzájemně srovnávat světy mých informátorů, mezi kterými vládnou často 

prudké rozpory, a dává mi příležitost vstupovat jako etnograf do těchto světů a účastnit 

se jich. 
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2. METODOLOGIE VÝZKUMU 

„Nevěřte těm, co zkoumají magii. Jsou to obvykle čarodějové na cestě za pomstou.“ 

(Latour 193: 21211) 

Když jsem vstoupil poprvé do terénu, byl jsem vybaven jen několika velmi 

obecnými výzkumnými otázkami. Tato dilemata – jako co je to magie, jaký je vztah 

magie a náboženství a jak se magie sjednává jako skutečná – nejsou v tradici 

antropologického bádání ničím neznámým nebo inovativním. Byl jsem ale přesvědčen, 

že odpovědi na tyto velké otázky bylo třeba studovat ve skutečné mikroperspektivě, v 

oněch každodenních způsobech vyjednávání významů skutečnosti. Toto přesvědčení 

formovalo metodologii mého výzkumu jako nic jiného. Věren tomuto 

fenomenologickému dědictví, jsem zvolil kvalitativní metody studia, které mi 

umožňovaly zabývat se právě sociálními pravidelnostmi v terénu magické praxe. První 

podkapitola formuluje hlavní výzkumné otázky, metodou výzkumu se pak zabývá druhá 

podkapitola. Třetí pak mapuje hlavní zdroje dat. Čtvrtá podkapitola stručně popisuje 

etiku výzkumu a pátá se vyrovnává s vlastní proměnou role výzkumníka během 

výzkumu. 

  

                                                 

11 Originální znění tohoto přeloženého citátu je k nalezení v Příloze 2. 
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2.1. Výzkumné otázky 

Na začátku této práce stál projekt, jehož hlavním zájmem bylo tematizovat vztah 

magie a čarodějnictví a (post)moderní společnosti. Jakmile jsem ale proniknul do 

výzkumného terénu hlouběji, záhy jsem zjistil, že je třeba při studiu magie pokládat 

mnohem zásadnější otázky. Udělal jsem tedy v duchu kvalitativního výzkumu několik 

kroků zpět a položil si ony výzkumné otázky znovu a tentokrát jinak:  

A.) Co je to magie ve světech mých informátorů ve smyslu analytické koncepce? 

Tato otázka se zabývá hledáním analytického konceptu, který by mi dovolil 

uchopit a srovnat zkušenosti mých informátorů s magií napříč jednotlivými 

náboženskými proudy. Odpovědí na tuto otázku se pak zabývá třetí kapitola „Umění 

vidět: magie jako soubor epistemických procesů“.  

B.) Jaký je vztah magie a náboženství ve světech mých informátorů? 

Tato otázka nepátrá po nějaké velké teorii. Jejím smyslem je prozkoumat spojení 

mezi magickou praxí a osobní spiritualitou v konkrétních duchovních světech. Tímto 

tématem se zabývá čtvrtá kapitola „Umění věřit: magie jako symbolická praxe“. 

C.) Jakými způsoby je sjednávána skutečnost magie? 

  Smyslem této výzkumné otázky je uchopit ono ontologické napětí, které 

praktikování magie v životech účastníků mého výzkumu vzbuzuje. Pátá kapitola, 

„Umění vědět: sjednávání racionality magické skutečnosti“, analyzuje jednotlivé 

strategie, jak toto napětí zvládat. 

D.) Jak ovlivňuje magie sociální světy mých informátorů? 

 Magie jako specifický druh jednání ovlivňuje životy mých informátorů. 

Sociálními důsledky praktikování magie se zabývá šestá kapitola s názvem „Umění 

sloužit: magie jako poslání“. 
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2.2. Popis metody výzkumu 

Metodu svého výzkumu nazývám etnografií spirituálních světů. Zvolil jsem 

tento specifický výzkumný přístup z několika důvodů. Metoda etnografie byla páteří 

celého výzkumu – biografické rozhovory, výzkumné rozhovory, zúčastněné pozorování, 

analýza textů a další metody, které jsem použil, byly její přirozenou součástí. 

Etnografickým psaním je pak ovlivněn i způsob, kterým interpretuji sebraná data. 

Teorie se tak stává organickou součástí analytických závěrů, jak se střídají jednotlivé 

vrstvy etnografického popisu. Moje etnografie se ale nezaměřovala na specifické pole či 

konkrétní prostředí – ani nemohla. Jak jsem zjistil, magie a okultní scéna v české 

prostřední není v žádném případě uceleným terénem. Lidé, které jsem chtěl zkoumat, 

byli nejen roztroušení po celé republice, ale i jejich magické praxe měly velmi odlišné 

spirituální pozadí. Ambice hledat sociální pravidelnosti mezi tak různorodými 

informátory byla nejen kromobyčejně riskantní, bylo to také poměrně obtížně 

metodologicky uchopitelné.  

Na jedné straně bylo mým cílem srovnávat velmi odlišné informátory, na druhé 

straně jsem požadoval, aby byl zachován veškerý spirituální a biografický kontext, 

z něhož magické praxe mých informátorů vyplývají. Tento rozpor mi pomohla 

překlenout již zmíněná vynikající práce Karen Brown, která svůj přístup ve studii Mama 

Lola nazvala etnografickou spirituální biografií (Brown 2001: XVII). Podobnou cestou 

jsem se rozhodl vydat i já. Prožité spirituální zkušenosti, synkretická směs 

náboženských nauk a konečně i biografické příběhy skutečně vytváří onu celistvou 

individuální kosmologickou „bricolage“, o níž hovoří Lévi-Strauus (Lévi-Strauss 1996: 

17). Já ale o těchto brikolážích raději uvažuji jako o celistvých, unikátních, živoucích 

spirituálních světech. A právě tyto žité duchovní světy se staly mým výzkumným 

terénem, který jsem se snažil zachytit všemi dostupnými prostředky – biografickými i 

výzkumnými rozhovory, zúčastněným pozorováním i studiem sekundárních textů a 

doplňkové literatury. 
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2.3. Zdroje dat 

Výzkum probíhal od července 2015 do dubna 2016 a měl šest hlavních 

informátorů: paní Vrbovou, šamanku a duchovní učitelku, paní Dubovou, druidskou 

kněžku, paní Hruškovou, kněžku Země, slečnu Jilmovou, čarodějnici, pana Tisa, mága, 

a pana Bukového, kněžího kultu wicca. V analytické části práce pak své informátory 

představuji postupně blíže. V duchu symetrického přístupu jsem se snažil o komplexní 

zachycení zkoumaného terénu, proto jsem pracoval i s dalšími informátory, mezi které 

patřila i dcera paní Vrbové a její klienti, například níže citovaná paní Šeříková, a stejně 

tak i manžel paní Dubové, pan Dub. Ne u všech účastníků byl ale tento výzkumný 

přístup možný. Také vyhledávání informátorů12 bylo nečekaně obtížné a z oslovených 

osob mě alespoň dvě třetiny přímo odmítly. Základním kritériem výběru zpočátku 

výzkumu bylo, aby moji informátoři provozovali magii, kterou jsem si jako 

metodologickou berličku definoval následovně: jako rituální úkon, jehož záměrem je 

změna vnější reality (více o proměně této definice v další kapitole). 

Se svými informátory jsem nejprve provedl hloubkové biografické rozhovory, 

jejichž cílem bylo udělat si základní obraz o jejich magické, spirituální a osobní historii. 

Základem byly tři otázky: Nejdříve jsem se vždy ptal na to, co vlastně daný informátor 

za magickou činnost dělá – záměrem bylo nejen udělat si hrubý obrázek o magické 

praxi informátora, ale také porozumět vztahu magie k vlastnímu sebeurčení. Za druhé 

jsem se ptal, jak se k „tomu“ informátor vlastně dostal. Záměrně jsem se ptal tak široce 

a otevřeně, aby měl informátor možnost svou biografii pojmout v žánru a rozsahu, který 

mu byl nejbližší. Sebral jsem tak biografie, které trvaly hodinu i tři a půl hodiny. Třetí 

otázkou nakonec bylo, jak onen informátor ve své vlastní praxi rozumí pojmům 

čarodějnictví a magie. 

Na biografické rozhovory přímo navázaly nestrukturované výzkumné rozhovory. 

Jejich smyslem bylo doptat se na pasáže, které se v biografických rozhovorech ukázaly 

jako zvlášť nosné. To se u každého informátora do určité míry lišilo. Navazující 

                                                 

12 Záměrně zde nevyložím způsob, jak jsem získal oněch šest hlavních informátorů. Velkou roli v tom 

sehrály různé více či méně veřejně dostupné zdroje a jejich odhalením by bylo možné mé informátory 

vystopovat.  
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výzkumné rozhovory mi ale také často ukázaly zcela nové perspektivy, které jsem si 

v prvních rozhovorech ani neuvědomil. Tento přístup také umožňoval konfrontaci 

předběžných závěrů s míněním mých informátorů. I proto o účastnících výzkumu raději 

uvažuji jako o jeho spolutvůrcích než o nějakých „objektech“ výzkumu; jejich názory 

na mé odborné závěry pro mě byly nesmírně zásadní. Rozhovorů jsem tak sebral celkem 

deset. 

Klíčovou osou celého výzkumu pak bylo zúčastněné pozorování. Jeho důležitost 

ve výzkumu čarodějnictví opakovaně zdůrazňuje i Greenwood (Greenwood 2000: 52-

57; Greenwood 2005: 119-140; Greenwood 2009: 75-95) a stejně tak i moji 

informátoři13. Jádrem výzkumu magie je prožitek – jak by mu bylo vlastně možné 

porozumět bez vlastní zkušenosti? Zúčastněné pozorování se v mém výzkumu uplatnilo 

v dvojím rozměru. Za prvé to byla účast na magických praktikách mých informátorů a 

jejich praxe s klienty. Za druhé to pak byla jistá forma autoetnografických technik, kdy 

mi moji informátoři předávali něco ze svých magických praxí a učili mě, jak tuto praxi 

provozovat. Zúčastněné pozorování sice není hlavním zdrojem dat, ze kterých v analýze 

níže vycházím, poskytlo mi ale základní rámec orientace ve významech, v nichž se moji 

informátoři pohybují. Například pohled na magii jako na epistemologickou zkušenost 

mi nabídla především moje vlastní zkušenost s magickými praktikami a do značné míry 

tak určila směřování mého výzkumu. Posledním a rozhodně významným zdroje dat byly 

také různé druhy materiálů a textů, které vytvořili sami účastníci mého výzkumu. Ty mi 

posloužily především jako doplňkový materiál při analýze jejich výpovědí. 

  

                                                 

13 Jeden z nich mi vylíčil odstrašující příklad, jak byl kult wicca na základě popudu z akademického 

prostředí zařazen v 90. letech na seznam nebezpečných sekt. Neznám pozadí ani pravdivost tohoto 

příběhu, ale dle mého názoru dobře osvětluje obavy mých informátorů o správnou reprezentaci jejich 

světonázorů a zdůrazňovanou nutnost jejich aktivit zažít na vlastní kůži. 
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2.5. Od antropologie k člověku: reflexe proměny role výzkumníka 

Sebereflexe by neměla být pouhou krátkou podkapitolou výzkumné zprávy. 

Měla by být přítomna při každém kroku výzkumu a stejně tak i v interpretaci sebraných 

dat. O to se také v celém textu této práce pokouším. V této podkapitole se proto 

zaměřuji především na reflexi proměny vlastní role ve výzkumu.   

Role výzkumníka v terénu nabývá nespočtu podob. Nejinak tomu bylo i v mém 

případě – každý informátor mi jako výzkumníkovi přisoudil jiný part v naší interakci a 

mému výzkumu poněkud odlišný smysl. Sehrál jsem tak roli arbitra racionality a 

zástupce vědeckosti, který se konečně uvolil věnovat se něčemu tak prapodivnému, jako 

je magie. Stal jsem se vědcem „až z té Karlovy Univerzity v Praze!“ a rozhovor se 

mnou měl skoro až statusotvorný charakter. Sehrál jsem také roli prostého laika 

nezasvěceného do hlubších mystérií, který je odhodlaný zkoumat posvátné věci, které 

by měly zůstat nezveřejněny pod přísahou mlčení. Stal jsem se i neznalým žáčkem, 

kterého bylo třeba poučit o tom, jak to „doopravdy“ je. Každá tato role si žádala trochu 

odlišný druh vystupování, kterému jsem se ze všech sil snažil přizpůsobit.   

Na začátku svého výzkumu jsem byl pevně přesvědčen, že jedné 

z nejužitečnějších lekcí v terénním výzkumu se mi dostalo mimo fakultu, když jsem 

absolvoval několikaleté přípravné kurzy na hereckou konzervatoř. Zdálo se mi, že 

antropolog se musí stát chameleónem, který na jevišti terénního výzkumu sehraje 

přisouzenou roli tak, aby to bylo co nejpřínosnější pro výsledky výzkumu. Na něm 

samotném nezáleží. Sám od svých pocitů musí odstoupit; nejlépe tak, aby jeho 

intervence co nejméně zkreslovala data. Ani teď si nejsem jist, nakolik je to správné či 

špatné – pokud lze v těchto kategoriích o roli výzkumníka hovořit. Po nějaké době 

výzkumu jsem ale s tímto přístupem – antropolog/sociolog jako stroj na dotazování – 

narazil na neviditelnou bariéru. Zůstával jsem na povrchu výpovědí. Moji informátoři 

mi sdělovali výpověď určenou jaksi pro veřejnost – lesklou a barevnou jako reklamní 

leták a stejně tak reálnou. Potřeboval jsem se dostat hlouběji. 

V té době jsem se také začal zabývat zúčastněným pozorováním a uvědomil si, 

do jak slepé uličky jsem sám sebe dostal. Uvažoval jsem v kategoriích „antropolog 

versus participanti jeho výzkumu“ a jaksi jsem minul mnohem zásadnější dimenzi 
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výzkumu: člověka, který mluví, směje se nebo nadává s jiným člověkem. Abych získal 

pozvání do světa svých informátorů, musel jsem pozvat do svého světa já je. Chtěl-li 

jsem, aby se se mnou podělili o kousky svých příběhů, musel jsem jim nabídnout i své 

vlastní příběhy. Musel jsem z výšin své role antropologa – a v jejím jádru nebylo nic 

jiného než má vlastní nafoukanost – rychle sklouznout dolů, strhnout tu zeď mezi námi 

a zase se stát hlavně člověkem. Teprve pak mě moji informátoři naučili něco o 

způsobech, jakými provozují magii; jaké s ní mají zkušenosti a jaké z ní mají pocity. 

Jakým potížím čelí ve svých životech a jak temné věci se skrývají v jejich minulosti. 

Tato zkušenost mě přivedla k následujícímu závěru (přičemž bych si rád ponechal 

prostor pro omylnost), a to že právě ve vzájemnosti mezilidského sdílení se skrývá 

hlavní přednost terénního výzkumu, kterou není možné nahradit žádným 

standardizovaným výzkumným instrumentem. Je to ona sdílená, intersubjektivní povaha 

sbíraných dat, která si takový přístup žádá. A to, že výzkumník je především člověk 

vstupující do vztahu s jinými lidmi, je jeho předností nikoliv chybou. Je tedy mou 

usilovnou snahou, aby toto vnímání vlastní pozice plně prodchlo i analytickou část 

mého výzkumu. 
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3. UMĚNÍ VIDĚT: MAGIE JAKO SOUBOR EPISTEMICKÝCH 

PROCESŮ 

„Tak jsem se na vás včera v meditaci dívala, abych jako věděla, s kým mám tu čest,“ 

spustí svým typicky otevřeným, bezprostředním způsobem paní Vrbová, jen co vejdu do 

dveří jejího bytu. „a měl jste něco na ruce. Neměl jste ji někdy ošklivě zlomenou?“ 

„No, měl.“ odpovídám já poněkud zaraženě, zatímco pod nohy se mi ve dveřích plete 

veliký mourovatý kocour. 

„Tak to vidíte. A pravá to byla, že ano? A občas vás bolí, co?“ Pokračuje zvesela, 

zatímco mě zve dovnitř a vede mě ke stolu v malé kuchyňce, kde nejčastěji pracuje. 

 „Byla, a… ano, občas ano.“ odpovídám já, trochu zaražený tou vysokou, energickou, 

černovlasou ženou přede mnou. 

„Tak to vidíte, teď už to bude dobrý, už jsem to odstranila. Ale dávejte si ve stáří pozor 

na revma, to by mohlo být ošklivé.“ pokračuje ona a já si na její pozvání přisedám ke 

stolu. Jsem obklopený zářivě barevnými plakáty, změtí polštářků, vykládacích karet a 

obrázků Panny Marie a Ježíše Krista. O nohy se mi otírá tlustý kocour. Paní Vrbová 

sedí naproti mně, veselá a zářivě se usmívající uprostřed svého vlastního království.  

Faktem je, že mě ruka už od té doby nebolí. 

(terénní zápisky z rozhovoru 4. 7. 2015) 

Tak proběhlo moje první setkání s paní Vrbovou, šamankou, duchovní 

učitelkou14 a jednou z mých nejvýznamnějších informátorek. Je to žena středního věku 

s vysokoškolským vzděláním humanitního zaměření a magii provozuje v malém městě 

uprostřed jednoho hornatého kraje České republiky. Její magická praxe pro ni 

představuje hlavní zdroj obživy. Na krku se jí vždycky houpe zlatý křížek – její 

duchovní cesta je do značné míry formovaná hodně specifickou podobou křesťanství; 

bez uzardění ale užívá i velkého množství konceptů z New Age. Na první pohled si 

                                                 

14 Přičemž těmito slovy svou úlohu v průběhu jednoho z rozhovorů definovala sama. 
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člověk všimne její energičnosti a charismatu, který jí obklopuje jako téměř hmatatelný 

oblak. Její srdečné, zemité a otevřené chování člověka nutí ihned si ji oblíbit.  

I tak totiž vypadají současné čarodějnice a mágové. Nejsou reliktem 

středověkého blouznění nebo turistickou exotikou vzdálených krajů. Jsou to běžní lidé, 

které je obtížné na ulici odlišit od ostatních – jsou to zdravotnice a zdravotníci, učitelé a 

učitelky, manažeři a manažerky, recepční i chůvy. Vyznávají různé víry a kráčí po 

odlišných spirituálních cestách. Provozují různé formy magie – praktikují odlišné 

rituály, sledují různorodá znamení, zabývají se léčitelstvím a věští z karet, run i kouře. 

Existují mezi nimi nepřeklenutelné rozdíly, ale zkušenosti, které zažívají, už tak 

rozličné nejsou. Jejich svět je totiž obýván lidmi, kteří k nim přicházejí pro pomoc, 

duchy mrtvých s jejich prosbami, božstvy a transcendentálními silami, které vyžadují 

určitou službu; je naplněn záblesky budoucnosti ve snech nebo ve věštbách. Jeho 

součástí je dlouhý výcvik i hodiny strávené obtížnými meditacemi a cvičeními. 

V okultní literatuře se magie se někdy nazývá Uměním nebo Řemeslem. A je vskutku 

obojím: je Uměním ve své sugestivní imaginativnosti, se kterou je prožívána; a je 

Řemeslem v praktické každodennosti magických postupů.  

Právě magií jako způsobem zakoušení světa se zabývá tato kapitola. První část je 

hledáním takové teoretické koncepce, která by umožnila přínosnou analýzu magie jako 

praxe v současné české společnosti. Druhá podkapitola pak identifikuje a rozebírá různé 

epistemické procesy v magické praxi.  
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3.1. Jak se rodí čarodějnice 

V počátcích svého výzkumu jsem se snažil držet od temné propasti teoretického 

problému definice magie co nejdál. Volil jsem tedy co nejschůdnější řešení. Moje pojetí 

magie vycházelo z víceméně automatického předporozumění: že jde o rituální úkon, 

jehož smyslem je záměrně způsobit změny ve vnější realitě. Toto jednoduché pojetí se 

mi stalo především metodologickou berličkou, prostřednictvím které jsem na začátku 

výzkumu vyhledával informátory. Jejich příběhy mě ale záhy přinutily udělat několik 

kroků vzad a vrhnout se do oné příslovečné jámy plné hadů po hlavě. Začal jsem tedy 

hledat takovou analytickou koncepci magie, která by jejich výpovědi dokázala uchopit.   

Zcela v souladu s Luhrmann (Luhrmann 1989: 10) totiž nepovažuji ani jeden 

z konceptů, které jsem mapoval v teoreticko-metodologických východiscích výzkumu 

(viz kapitola 1.2.), za aplikovatelný na studium magie v současných moderních 

společnostech. První přístup, tedy mé pojetí magie jakožto rituální praxe, jejímž 

záměrem je proměna vnější reality, se v konfrontaci s terénem ukázal jako plochý a 

analyticky málo přínosný. Druhá varianta, která interpretuje magii prostřednictvím 

systematické analýzy společenské struktury (jak to provedla např. Favret-Saada (1980)) 

je navýsost smysluplná při studiu celých společenství, v nichž je magie a čarodějnictví 

rozšířenou praxí. Ovšem při studiu vlastní, současné společnosti je prakticky nemožné 

se této koncepce držet – praktikování magie v české společnosti je totiž něco 

specifického pro poměrně omezenou skupinu lidí a nejde ho označit za vyloženě 

rozšířené. Proto bylo nutné nalézt odlišnou perspektivu. 

Čím je tedy magie v životech mých informátorů? Hned druhá otázka, kterou 

jsem pokládal všem svým informátorům, se týkala právě jejich biografie. Záměrně jsem 

se ptal – jak jste se k „tomu“ vlastně dostali? Smyslem této konkrétní otázky bylo také 

odhalit povahu procesů, které vedly k oné „konverzi“ k praktikování magie. Právě 

sledování biografické cesty, která vedla k příklonu k magii, narušilo mou představu o 

magii v životech mých informátorů jako o v zásadě čistě utilitárním rituálním aktu.  

Nejvýraznějším příkladem bylo vyprávění paní Dubové. S paní Dubovou jsem 

se poprvé setkal uprostřed parného léta v jednom z pražských parků. Samu sebe 

považuje za druidskou kněžku, dlouhé roky se věnuje praktikování keltské spirituality. 
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Na krku nosívá magický talisman z jelení kosti. Je to hnědovlasá, drobná, ale 

houževnatá žena, mezi třicítkou a čtyřicítkou, ze které je znát určitá vnitřní síla a 

nezlomné odhodlání překonat všechny překážky. Žije mimo velké město a má původně 

zdravotnické vzdělání. Její manžel, pan Dub, byl často přítomen při našich rozhovorech. 

Biografické vyprávění paní Dubové bylo naplněno příhodami o podivných 

nadpřirozených událostech, které jí vedly k zájmu o magii. Jeden z takových příběhů 

byl o tom, jak poprvé viděla ducha mrtvého: „(…) to byla střední zdrávka. (…) Člověk 

jde ve třeťáku na praxi, prostě jsme šli do klasického nemocničního provozu. Seznámili 

jsme se tam s oddělením a s pacienty, které budeme ošetřovat a druhý den ráno, když 

jsem na tu praxi přišla (…), tak jsem zašla rovnou do takového skladu. (…) A první, co 

bylo, že jsem tam uviděla mrtvého člověka. Byl to duch. Otevřela jsem dveře a tam byl 

mrtvý duch a nebyl zahalený. (…) To bylo moje první setkání tváří v tvář s mrtvým, 

kterého jsem kdy v životě viděla.“ 

Schopnost vidět mrtvé byla pro paní Dubovou na střední škole velkou přítěží, 

spolužáci jí začali dokonce přezdívat „sestra Smrt“. Tento krátký úryvek z její biografie 

tak přináší nečekanou zápletku – totiž, že impulsem k hledání magie a spirituality byly 

zážitky, které nejenže neměly rituální charakter, ale přísně vzato neměly ani náboženské 

pozadí. To, o čem paní Dubová vlastně mluví, je, že vnímala a cítila něco odlišného – 

tedy, že poznávala a zažívala svět způsobem, který nebyl běžný. Viděla duchy. 

O podobných zážitcích na začátku své cesty k praktikování magie mluví i další 

informátorka výzkumu. Paní Hrušková žije v malém bytě na okraji velkého města. Je to 

klidná, mírná žena, která pečuje o svá zvířata s neobyčejnou láskyplností a pozorností. 

Je to taktéž vysokoškolačka a působí dojmem rozvážné intelektuálky. Její duchovní 

cesta zahrnuje širokou škálou zkušeností: věnovala se energetické práci se Zemí, za jejíž 

kněžku se sama označuje, intenzivně pracovala i se slovanskými bohy a věnovala se 

rituálům určeným k uctění loa, duchů vúdú. Spolu s tím praktikovala i křesťanský 

exorcismus a práci s katolickými svatými. Dnes se věnuje především wicce. O 

formativních zážitcích, které ji vedly k zájmu o magii a duchovno, hovoří následovně: 

Paní Hrušková: „Ta moje cesta ke mně přišla tak, že jsem měla nějaký, nechci říct 

schopnosti nebo tak, ale že určité věci se mi stávaly, které nebyly běžně normální… 

Takže já je potlačovala, protože jsem to nechtěla…“ 
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JT: „A můžu se zeptat co třeba?“ 

Paní Hrušková: „Třeba rozstřelování věcí. Prostě jsem přemýšlela a praskl hrnek, co 

jsem měla doma. Nebo jsme si s kamarádkami hráli a já jsem dokázala rozehřát jejich 

ruku svou ruku přes okno, jo. Nebo jsem někomu dokázala ulevit, když jsem mu dala 

ruce na hlavu.“ 

Právě podobné příběhy v biografických vyprávěních mě přivedly na 

stopu odlišného pohledu na magii v životech mých informátorů. Paní Dubová viděla a 

cítila něco, co není obvyklé – viděla mrtvé – a paní Hrušková prožívala neobvyklé 

situace – léčila prostřednictvím dotyku. To je přivedlo k praktikování magie a 

spirituality. K magické „konverzi“ tak vlastně vedlo odlišné vnímání světa, přičemž 

biografie paní Dubové i paní Hruškové jsou vystavěny tak, že interpretují následnou 

spirituální cestu jako vysvětlení, systematizování a prohloubení tohoto zvláštního 

zakoušení světa. Magie se v životech mých informátorů tak stává epistemologickým 

problémem, otázkou poznávání reality a vědění o ní. Magickou „konverzi“ lze tím 

pádem interpretovat jako proces epistemologické tranzice, proměnu ve způsobu, jakým 

je získáváno vědění o světě. Paní Hrušková ostatně vypráví, že na počátku její duchovní 

cesty stál právě takový proces proměny vnímání: 

Paní Hrušková: „(vypráví o své emoční krizi po bolestných událostech jejího života) A 

nějak ke mně přišla informace, že půst dokáže spravit hodně, takže jsem prostě tři dny 

pila jenom vodu. (…) A najednou to prostě přišlo, nemohla jsem se hýbat, ležela jsem 

na posteli, teď mi něco prosvěcovalo hruď, celá jsem hořela, měla jsem horečku…“ 

JT: „Bylo to velmi intenzivní..?“ 

Paní Hrušková: „Jo, to opravdu bylo. Byl to zásah shora, to byla fakt síla. Bylo to 

hodně silný, celou mě to prosvítilo, hlavně tady na prsou a já jsem pak začala vidět 

jinak. A pak samozřejmě chodily bytosti, chodily ke mně hlavně duše zemřelých…“  

Epistemologická tranzice ale nemusí být vždy samovolná, nebo daná zvnějšku, 

jak ji vylíčila paní Hrušková. Paní Vrbová jí například prošla záměrně, když 

absolvovala kurz technik změněného stavu vědomí a práce v transu. Tam jí naučili 

zakoušet realitu odlišně a ona na tomto základě zformovala svou magickou praxi. Oba 

příklady ale mají společný způsob, jakým se informátorky dostaly k praktikování magie. 
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Ten spočíval v nabytí nových způsobů poznávání reality, jako je jasnovidnost nebo vize 

v transu. Ústředním problémem se tak stává epistemologická dimenze magie, přičemž 

epistemologií v tomto smyslu chápu způsoby, jakými je získáváno vědění o světě. 

Magie tak už není pouze rituálem, jehož účelem je změnit okolní svět; magie se stává 

především souborem způsobů poznávání a zažívání reality. Právě tyto epistemické – 

nebo poznávací procesy spočívají v jádru magie a jsou tak pro tento výzkum naprosto 

klíčové. Jejich rozborem se zabývá následující podkapitola.   
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3.2. Cesty poznání: věštění, vize a znamení 

Pro účely tohoto výzkumu jsem tak stvořil novou pracovní definici magie. Magií 

míním takový soubor zvláštních poznávacích procesů, které zprostředkovávají takové 

specifické vědění, které není jinak dosažitelné – tedy jako jsou vize budoucnosti či 

komunikace s božstvy. Přistoupíme-li pak k tomu jako k analytické koncepci, je třeba 

následně rozebrat a identifikovat ty „magické“ epistemické procesy, které toto vědění o 

světě produkují. V rámci výzkumu jich bylo identifikováno několik: jasnovidné vize a 

zážitky v rituálním transu, sesílaná znamení, výklad orákula a tělesné pocity, kterými se 

zabývá následující podkapitola. 

Jasnovidné zážitky a prožitky z rituálního transu mají napříč různorodými 

duchovními světy mých informátorů do značné míry podobný charakter a rozhodně jsou 

v magické praxi těmi nejdůležitějšími zdroji poznání. Typicky jde o celistvé vize výjevů 

krajin, událostí nebo osob či dějů, které čarodějnice a mágové zažívají. Příhodnou 

ilustrací může být jeden z mnoha případů z praxe paní Vrbové: „Jednou jedna má 

známá, učitelka, přišla o hlas. Viděla jsem, že má kolem krku omotaný takový rezavý 

drát. Odstranila jsem ho a namazala krk zlatou léčivou mastí. Posílila jsem čakry15 a 

dala ženu do ochranné pyramidy. (…) Nastalo u ní pak okamžité zlepšení.“ V příspěvku 

lze vidět, jak paní Vrbová o svých vizích hovoří, jako by je viděla a zažila fyzicky. 

Tento jazyk, popisující zkušenost vize a transu stejným způsobem jako fyzickou realitu, 

je charakteristický. Lze to pregnantně ukázat i na dalším příkladu z rozsáhlé praxe paní 

Vrbové: „(…) ten malý kluk měl problémy s trávením. Lékaři vůbec nevěděli, jaká je 

toho příčina. V meditaci jsem uviděla ve střevech takové ostnaté koule, vypadalo to jako 

kaktusy. Chlapce jsem dala na očistu do kyseliny16a po další kontrole se stav jeho 

zlepšil, koule nebyly tak velké, ale stále jsem je nemohla dostat ven. (…) Lékaři u něj 

nakonec zjistili Crohnovu nemoc.“ Na těchto příkladech z praxe paní Vrbové je vidět, že 

magický rituál – respektive v jejím případě rituální meditace – je tak pouhým 

prostředkem vedoucím ke změněnému stavu vědomí, který jí umožňuje vidět zdravotní 

                                                 

15 Čakry mohou být jedním z příkladů konceptů z praxe paní Vrbové, který se v odborných textech běžně 

řadí k naukám New Age (srov. Sutcliffe 2003). 

16 Představu kyseliny, která ničí a rozežírá všechno negativní, používá paní Vrbová jako magický nástroj 

ve své praxi poměrně často. 
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stav svých klientů. V epistemologické perspektivě je samotná struktura a podoba rituálu 

méně významná; jeho smyslem je totiž dosažení specifického druhu vnímání a 

akceschopnosti, kterou toto vnímání umožňuje.  

V předchozí ilustraci to byla paní Vrbová, kdo byl aktivním činitelem v celém 

procesu. Mohou to být ale samotné transcendentální síly, v tomto případě keltská 

božstva, která jsou iniciátorem vize, kterou čarodějnice a mágové zažívají. Paní Dubová 

byla například i po letech intenzivní praxe silou takového zážitku zaskočena: „Teď se to 

stalo i proti mé vůli. (…) Bylo to v rámci rituálu, jestli nebyl zrovna ten Samhain. Já 

jsem nechtěla nic, já je (božstva) chtěla jenom hostit… A tak v tom rituálu došlo k tomu 

setkání na našem klasickém místě a oni: jé, ahoj, nazdar (smích). Něco v tomhle smyslu. 

A pak najednou frnnk a byla jsem někde úplně jinde. Nevěděla jsem, kde v tu chvíli 

jsem, protože to se mi jen tak nestává. Najednou jste v úplně cizím prostředí a teď 

nevíte, co se bude dít. Ale bylo tam krásně… Na obzoru hory, slunce, příroda. (…) V tu 

chvíli jsem ten svůj stav vlastní stav ani neovládala, i když jsem se chtěla probrat, tak to 

nešlo. Já jsem se z toho nemohla dostat.“ Božstva jako mimo-lidští aktéři svým 

působením vstupují do interakcí s čarodějnicemi a jasnovidné vize se tak stávají 

prostředkem komunikace a sjednávání vztahu mezi nimi. Pro mé informátory se tak tyto 

zážitky změněného stavu vědomí stávají prostředkem, jak transcendentální síly 

poznávat, jak s nimi jednat, či případně jak s jejich pomocí působit na místa vzdálená 

v čase i prostoru. 

Jasnovidné zážitky ale nemusí být pouze rámovány rituálem či vyčleněny do 

oblasti posvátna. Jsou zcela integrální součástí každodenních činností, pro paní 

Hruškovou jsou dokonce první věcí, kterou po ránu udělá: „První věc, co já udělám, je, 

že vlastně si sednu a podívám se (míněno jasnovidně) kolem sebe, jestli je všechno v 

pořádku. Podívám se na kočku, jak vypadá, protože podle toho, jak vypadá, vím, že 

třeba není ve svém těle sama a podle toho pak jednám... A ptám se, jestli je všechno v 

pořádku, jestli mám něco udělat. Modlím se. K Velké Bohyni a Bohu, k Pánu a Paní a 

pak vlastně dělám takový ty běžný věci. A průběžně sleduju situaci.“ Tato citace 

ukazuje, že epistemické procesy magické praxe – v tomto případě jasnozření – jsou 

vtělené do každodennosti; jsou natolik běžné, že nevytváří nějakou oddělenou dimenzi 
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v životech čarodějnic, ale stávají se způsobem života17. Zároveň tato citace naznačuje, 

jak složitě propletený je vzájemný vztah mezi magií a náboženskou praxí. Tento vztah 

bude detailněji analyzován v následující podkapitole. 

 

Podobně si i Greenwood ve svém výzkumu magie všímá důležitosti proměny 

vědomí a toho, jak zkušenosti z těchto stavů mají formativní vliv na utváření 

konkrétních kosmologií i identit jednotlivých čarodějnic a mágů. Proto přichází 

s koncepcí otherworld-u, s teoretickým prostorem, do nějž čarodějnice vstupuje a ve 

kterém přichází do styku s bohy, duchy a různorodými nadpřirozenými silami 

(Greenwood 2000: 23-48). V kontextu mých vlastních dat ale tuto koncepci považuji za 

zavádějící. Podobně jako Ezzy (2004: 120) se domnívám, že tyto identity se formují 

prostřednictvím vztahů s mimo-lidskými aktéry, respektive skrze příslušnou 

epistemologickou zkušenost. Zároveň tato koncepce formuje pomyslnou hranici mezi 

„civilním“ životem čarodějnice a životem „spirituálním“. Jak je ale vidno z předchozí 

ukázky, civilní život může být naplněn magií a součástí magie jsou i zcela všední 

události jako například znamení, jejichž magický význam spočívá teprve v posunu 

jejich vnímání a interpretace.  

Znamení skutečně v magii zastávají zvláštní pozici. Jde o jevy symbolického 

charakteru, prostřednictvím kterých vyšší síly komunikují s čarodějnicí či mágem. 

Jejich efemérní povaha je ale obtížně zachytitelná – znamení totiž mohou být pro 

nezasvěceného pozorovatele zcela běžné jevy, jejichž význam je utvářen 

prostřednictvím interpretace dané čarodějnice. Jejich rozeznávání je ošidnou 

disciplínou; někdy je znamení zvláštní jev jako let ptáků nebo tvar mraků. Může to být 

ale jenom věta pronesená cizincem na ulici nebo chování zvířete. Jeden z 

mých informátorů jako „zprávu shora“ vykládal i chování své kočky během rozhovoru – 

kladná reakce kočky, jakožto posla vyšších sil, byla pro hladký průběh rozhovoru velmi 

důležitá. Další ilustrativní příklad líčí i paní Dubová, když popisuje kladná znamení, 

                                                 

17 Mohu uvést i další příklad toho, jak transcendentální síly zasahují do každodennosti prostřednictvím 

jasnovidných smyslů. Když jsme dělali rozhovor s paní Hruškovou, do mnoha jeho částí zasahovali její 

duchovní patroni tím, že jí oslovovali, a o některých tajných nebo příliš soukromých věcech jí tak bránili 

hovořit.  
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která od božstev dostala, když je žádala o splnění určitých cílů a přání: „(…) když tam o 

něco fakt jde (míněno v rituálu) a není to jenom jako poděkování, tak ty znamení tam 

jsou a jsou zřetelná. To poslední, co bylo… (…) Věděla jsem, že se v tu chvíli rituál 

povedl a že veškerá ta přání budou vyslyšena. Měsíc svítil jako blázen, pak přes něj 

přeletěl mrak. A jak se ten mrak ve světle vypařoval, tak se mi vypařoval do obličejů 

těch mých bohů, jak jsou zobrazováni. A najednou byly na obloze všechny čtyři 

podobizny těch mých božstev“ Celkem všední jevy jako tvar mraků jsou tak 

interpretovány jako nesoucí zvláštní význam nebo objevující se při zvláštní příležitosti, 

jak ukazuje ona citace. Příklad paní Dubové přitom také ilustruje, jak výklad významů 

těchto znamení souvisí s její duchovní cestou keltské spirituality; samotné zakoušení 

těchto znamení je magickým epistemickým procesem. 

Výklad orákula a jeho různých forem je od předchozích epistemických procesů 

odlišný. Nejde totiž o zkušenost zažitou přímo, jakou je například vize, ale o využití 

nástroje – jako jsou runy, tarot či magické zrcadlo, které magické vědění 

zprostředkovává. Někteří moji informátoři orákula využívají na každodenní bázi, jiní 

jen zřídka nebo při zvláštních příležitostech. Záměrně se zde vyhýbám výrazu „věštba“, 

protože jsem byl poučen, že se jedná o mnohem víc než jen o pouhé předpovídání 

budoucnosti. Orákulum je používáno spíše jako prostředek spojení s božstvy, nástroj 

sebereflexe, nebo k odhalení dějů a souvislostí, které jsou člověku skryty. Výklad 

orákula ale sám o sobě může být úkonem rituálního charakteru – jsou s ním spojena 

rozličná tabu, jako zákaz dotýkat se orákula nezasvěceným, či mu předchází příprava 

jako modlitba nebo energetické čištění orákula pomocí plamene nad svíčkou. Paní 

Vrbová patří k těm, kteří ve své praxi užívají výklad karet mnohokrát denně. 

Z nepřeberného množství vykládacích karet, které jsou dostupné na trhu, paní Vrbová 

užívá hvězdné karty a na celkový výklad pak karty cikánské18. Obvykle to dokonce 

bývá jedna z prvních věcí, které se svým klientem praktikuje.  

                                                 

18 To, proč jí vyhovují právě hvězdné karty, spojuje paní Vrbová se svým intenzivním studiem astrologie. 

Vysvětlila mi to následovně: „To jsou ty hvězdný karty, tam jsou ty planety, takže já vím, co ta planeta 

udělá v jaký kombinaci a co od toho očekávat. Takže mě to v tom výkladu hodně pomáhá.“ Cikánské 

karty jsou pak karty s poměrně jasnými obrázky a významy jako „Touha“, „Dítě“ nebo „Ztráta“. Hledání 

„správných“ karet je intuitivní proces, kdy je třeba, aby karty svého majitele „oslovily“. 
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Přirozeně paní Vrbová vykládala karty i mě. Po jednom z rozhovorů jsem si 

zapsal do terénního deníku: „Paní Vrbová přede mě rozložila karty a pobídla mě, ať si 

jednu vytáhnu. Byl na ní obrázek vousatého starce uprostřed pracovny plné knih. Název 

karty pod obrázkem zněl ‚Mistr výzkumu‘. Musel jsem se té ironii ušklíbnout. Paní 

Vrbová si zatím nalistovala význam dané karty a četla: ‚Pokud budete ve své práci 

věnovat opravdu důkladnou pozornost detailům, budete úspěšní. Klíč spočívá 

v detailech.‘ Paní Vrbová knihu zase zavřela a zamyšleně pokývala hlavou: ‚Tak to 

vypadá slibně, určitě to s tou vaší bakalářskou prací dobře dopadne‘.“ Tento krátký 

příklad ukazuje, jak výklad orákula zprostředkovává specifické vědění. Karta „Mistr 

výzkumu“ je ale pouhým nositelem symbolického významu, který je vysvětlen až 

prostřednictvím příslušné knihy. Nedílnou součástí magických epistemických procesů 

se tak stávají ucelené soustavy symbolických významů, jejichž rolí se zabývá 

následující kapitola. 

Dalším významným zdrojem magického vědění je tělo. Tělo jako takové sehrává 

v magické praxi jak roli subjektu, který vědění umožňuje a zprostředkovává, tak i 

objektu, k němuž se magická praxe vztahuje. Jakožto subjekt předává informace formou 

fyzických pocitů a určitým dílem se zapojuje téměř do všech výše popsaných 

epistemických procesů. Tělo především formou nejrůznějších bolestí či nepříjemných 

pocitů varuje před nejrůznějšími formami ohrožení. Paní Vrbová například popisuje 

ostré píchání v noze, když pracovala s klientkou, která byla zasažena černou magií. 

Podobným indikátorem může být pocit chladu v těle, který je jednou ze známek 

přítomnosti mrtvé duše. Součástí magického výcviku, jak ho popsala paní Dubová i paní 

Vrbová, je i trénink zvýšené tělesné vnímavosti, jehož smyslem je vycvičit tělo jako 

zdroj magického poznání. Tento výcvik, kdy je tělo disciplinováno, aby umožnilo 

jasnovidnost či rituální vytržení, je velmi náročný. Patří k němu mnoho různorodých 

tělesných technik, jako je otužování, askeze, vědomé jedení či mentální trénink 

zesíleného vnímání jednotlivých částí těla. Magická praxe tak ohýbá a formuje tělo, aby 

naplňovalo službu čarodějnice, přičemž paní Dubová to popisuje téměř 

jako maussovský habitus. Podle jejích vlastních slov ale tělo vytržení z transu také 

odporuje: „Po těchto stavech bývá totiž někdy i zle. Já jsem měla takzvané duchovní 

kocoviny, zvracela jsem třeba dva dny v kuse. Strašný migrény tady z toho.“ Tělo jako 
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subjekt zasahuje do magické praxe také v roli iniciátora, kdy tělesný stav umožňuje 

magické zasvěcení, jako tomu bylo v případě půstu u paní Hruškové. 

Tělo jakožto objekt, ke kterému se magická praxe vztahuje, je konstruováno 

především jako prostor, v němž se odráží psychický či duchovní stav člověka. Toto 

pojetí má kořeny v magické teorii. František Bardon19, jeden z nejuznávanějších mágů a 

hermetiků světové okultní scény, ve své Bráně k opravdovému zasvěcení (1998) stvořil 

ucelený magický výcvik, který zahrnuje nejen různorodé praktiky tělesné disciplinace, 

ale poskytuje také obšírnou teorii, která vysvětluje tělo a tělesnost také jako odraz 

vyšších sil universa20, přičemž například říká, že: „Zasvěcenci rozdělili tělo na tři 

základní pojmy: hlavu přiřadili principu ohnivému, břicho principu vodnímu a hrudník 

principu vzdušnému, jakožto zprostředkovateli mezi ohněm a vodou.“ (Bardon 1998: 

17). Rozdělení na jednotlivé elementy souvisí s tím, jak byl z těchto principů/elementů 

podle jeho magické teorie stvořen svět. Tělo je pak toho odrazem stvoření podle 

principu „co je nahoře, to je dole“21. Krátký úryvek z Bardonova textu dobře ilustruje 

způsob, jakým magická teorie formuje ontologický status těla22. Tělo se zde stává 

objektem, který je třeba specifickým způsobem sledovat a interpretovat, protože se 

v něm prostřednictvím nemoci odráží problémy – jako je nezvládnutá zlost, vztek či 

nejistota – jako výzvy, které je třeba překonat na cestě za zdravím. Podobně i paní 

                                                 

19Bardona v tomto kontextu uvádím jako příklad, neboť výcvik podle jeho knihy absolvovala i paní 

Dubová.  

20Bardon přímo říká: „V ničem a v nikom se tak věrně nezrcadlí Bůh, jako právě v člověku, jenž byl 

stvořen podle obrazu univerza. Vše, co můžeme nalézt v univerzu velkém, odráží se přesně v malém; v 

člověku, který byl proto nazván mikrokosmem, na rozdíl od univerza tj. makrokosmu.“ (Bardon 1998: 16). 

21 Tento citát, který často užívají v různých kontextech i moji informátoři, je parafrází na první větu ze 

slavného mystického textu Smaragdové desky: „Jest pravdivé, jest jisté, jest skutečné, že to, co jest dole, 

jest jako to, co jest nahoře, a to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole, aby dokonány byly divy jediné 

věci.“ Tento text nejasného původu, jehož autorství je připisovánu Hermu Trismegistovi, je považován za 

jeden z nejdůležitějších textů okultní literatury. 

22 V této myšlence přímo navazuji na koncept ontonorem, jak je formuluje Annemarie Mol (Mol 2013). 
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Vrbová je přesvědčená, že každá nemoc má svou duchovní příčinu23, kterou je nutno 

rozpoznat a odstranit, aby mohlo dojít k vyléčení, a ve své praxi tento postup také 

důsledně uplatňuje. 

V této kapitole tedy byly identifikovány jednotlivé epistemické procesy, které 

jsou specifické pro magickou praxi a produkují zvláštní poznání, které by jinak nebylo 

dosažitelné. Toto vědění také komplexně formuje světy účastníků výzkumu. Bylo 

možné jednotlivé magické praxe i přes odlišné věroučné pozadí srovnávat, neboť 

v jejich základě spočívaly právě výše zmíněné procesy získávání vědění. Tyto způsoby 

poznávání se ale odehrávají na specifickém spirituálním podkladě, v síti symbolických 

soustav a významů, jejichž analýzou se zabývá následující kapitola. 

  

                                                 

23 Příkladem onemocnění a jejich příčin podle výpovědi paní Vrbové může být třeba zánět, který tak značí 

nespokojenost, boj člověka se světem, utlačování nebo strach. Takovému člověku tak chybí vnitřní 

pohoda. 
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4. UMĚNÍ VĚŘIT: MAGIE JAKO SYMBOLICKÁ PRAXE 

„Kouzlo pro návrat zbloudilého milence 

Praktikujte při: přibývajícím Měsíci, na den Venuše, v hodině Venuše nebo Měsíce 

Pomůcky, jež budete potřebovat: kousek papíru, jehlu (ale ne špendlík) nebo inkoust 

z dračí krve24, červenou svíci a kotlík, ve kterém se bude svíce pálit 

Sesílání kouzla: Vyryjte do svíce následující symboly:ᚹ ᛏ ᛒ ᛝ ᚹ ᚠ ᚷ a nakonec symboly 

zodiaku vašeho znamení i znamení vašeho protějšku. Zapalte svíci. Pokud budete psát 

vlastní krví, nahřejte špičku jehly v plameni, pak si propíchněte palec vaší ruky síly. 

Napište inkoustem nebo krví své jméno a vašeho milence či milenky tak, aby tvořily 

kruh. Pak okolo nich namalujte dva další kruhy, podržte si složený papír u srdce, 

zapalte ho hořící svíčkou a odříkejte: 

Krev hovoří jasně! 

Jaká jsou její slova? 

Přiveď mého milého do jednoho dne! 

To je má vůle a tak se i staň! 

Nechte papír shořet a svíce ať je zapálená po jednu hodinu. Zbytek pohřběte do země.“ 

(Moura 2003: 277)25 

Důvodem, proč se čarodějnictví a magie tradičně studuje v rámci náboženství, je 

prostý fakt, že spiritualita je nedílnou součástí magické praxe. Co víc – víra v sebe i 

v účinek magie, jak mi to vždycky zdůrazňovala paní Vrbová, je nejpřednějším 

z magických nástrojů. Pokud byla v předchozí kapitole analyzována magie 

v epistemologické perspektivě, tato kapitola se zabývá složitým spletencem vztahů mezi 

magií a spiritualitou ve světech mých informátorů.  

                                                 

24 Pokud je mi známo, jde o inkoust obsahující temně rudou pryskyřici z dračince (Dracaena). Proto 

název „dračí krev“. 

25 Originální znění tohoto citátu je k nalezení v Příloze 3. 
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Hranice mezi nimi je natolik tenká, že se nabízí srovnání s dvěma stranami jedné 

mince. Moji informátoři sami ve svém vyprávění volně zaměňují adjektivum 

„duchovní“ a „magické“26. Sama paní Dubová mi na otázku, co je nejdůležitější věc 

v její magické praxi odpověděla: „Víra. Vyloženě víra. I kdyby všechno nebylo, pak víra 

musí zůstat. A já už jsem v těch stavech byla, kdy jsem neměla nic, jenom tu víru. Víra je 

to, co je opravdu důležité. Bez ní nemusíte dělat nic, v tom případě je to jenom divadlo. 

Když nemáte víru, jenom mácháte rukama a máte divadlo. Protože pokud v tom není 

víra, tak vám to ty lidi ani neuvěří. Musíte mít víru.“ Nakolik jsem poznal svoje 

informátory, šlo o hluboce věřící lidi. Věřící v tom smyslu, že byli naprosto oddáni své 

magické cestě. Nešlo o módní fascinaci ani o patologický únik před realitou, ale o 

hluboký a často celoživotní zájem o spiritualitu. A navzdory tomu, že sami občas trpěli 

pochybami nebo nejistotou, zda jsou jejich prožitky skutečné, pokračovali ve své cestě 

dál. 

Abych tedy opravil svou první větu v předchozím odstavci – správnější by bylo 

říct, že magie je vitální součásti spirituality. Duchovní světy mých informátorů jsou 

velmi komplexní a jen obtížně zařaditelné. Jsou značně živelné a nemají prakticky 

žádné institucionální zastřešení. Často záměrně využívám obratu „duchovní/magická 

cesta“, protože mnohem lépe popisuje procesuální povahu spirituální zkušenosti mých 

informátorů. Ta se totiž skutečně podobá cestě – jde o putování napříč různými 

náboženskými naukami, které jsou konfrontovány s vlastní žitou realitou. Teprve ze 

zkušeností získaných na této metaforické pouti se pak noří ony komplexní kosmologie 

světů účastníků mého výzkumu. Je to dynamický proces, jehož je magie – jakožto 

specifická epistemická praxe – nedílnou součástí.  Následující podkapitola se tedy 

zabývá způsoby, jakými je spiritualita propojena s magickou praxí na úrovni 

náboženských univerz mých informátorů. Druhá podkapitola pak analyzuje roli 

symbolů v magické praxi. 

  

                                                 

26 Signifikantní jsou v tomto smyslu i náboženské tituly, které si moji informátoři dávají. Paní Vrbová se 

nazvala „duchovní učitelkou“, paní Dubová „druidskou kněžkou“ a paní Hrušková „kněžkou Země“. 
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4.1. Magie lapená v síti významů 

Jak již bylo popsáno v podkapitole 3.2. magie jako epistemická praxe formuje 

duchovní světy mých informátorů. Tyto magické způsoby poznání se ale vždy 

odehrávají v určité síti symbolických významů – v jasnovidných vizích nabývá vědění 

podobu symbolů, znamení vyšších sil se manifestují prostřednictvím symbolů, podobně 

i orákulum předává své poselství v symbolické formě. Symboly jsou vryty dokonce i do 

samotného tělesného vnímání, kdy je přítomnost mrtvého ducha pociťována jako 

chlad27. Samotné epistemické procesy jsou tak strukturovány soustavami symbolů. 

Roli symbolů v jasnovidných vizích lze dobře ukázat na příkladu paní Vrbové. O 

tom, co vidí ve svých rituálních meditacích, vypověděla následující: „Já to vidím 

v symbolice, má zapíchnutou třeba sekeru v břiše, má střep v hlavě, nebo u srdce 

škraloup nebo nevím, má tam pavouka. Vidím to v symbolech. Doktor řekne Crohnova 

nemoc, doktor řekne schizofrenie, doktor řekne cukrovka. Já to vidím v symbolech.“. 

V symbolickém ztvárnění může ale paní Vrbová vidět také celé osoby28. Jeden z jejích 

nejtěžších případů zahrnoval muže, který praktikoval černou magii a negativně působil 

na její klientku. Střetnutí v meditaci pak popsala následovně: „Na hlavě měl helmici 

s červenými rohy, z těch rohů šla zvláštní a nebezpečná záře. Těmi dlouhými pařáty mě 

chtěl chytit. Obalovala jsem se pořád světlem a říkala si – ve jménu lásky, dobra a 

světla, ať mám sílu. Cítila jsem se slabá a měla jsem pocit, že to nezvládnu. Pak mě 

napadlo požádat světelné bytosti…“ Za pomoci světelný bytostí, které se zjevily na 

pomoc,  paní Vrbová v boji s tím člověkem nakonec zvítězila a své klientce pomohla. 

                                                 

27 Vztah smrti a chladu neilustruje nic lépe než Danteho Božská komedie, kdy je devátý kruh pekla popsán 

jako ledové jezero. Podobně i severská mytologie ztotožňuje podsvětí a říši mrtvých Niflheim se zimou a 

mrazem.  

28 Podobně mi paní Vrbová vyprávěla, že v meditaci viděla mou tvář jako lidskou, podobnou té skutečné. 

Podle ní to znamenalo, že jsem „čistý“, ve smyslu nezatížený nepřátelskými negativními vlivy. Podobná 

opozita mezi těžce zdeformovanými a „čistými“ podobiznami lze najít i v jejích dalších vyprávěních. 

Když jsou lidé „špatní“ nebo trpí různorodými negativními vlivy, vidí je jako zdeformované, karikované 

nebo obtěžkané různými negativními symboly. Tím se vlastně symbolicky zobrazuje vzdálenost mezi 

dobrým, „přirozeným“ stavem klienta (kterého vidí jako čistého a lidského) a „nepřirozeným“, 

negativním stavem, který vidí v symbolické nebo karikované formě.)  
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V analýze je pak ale zajímavá především samotná symbolická podoba nepřítele. 

Ta totiž souvisí s duchovním univerzem paní Vrbové. Její náboženské představy dělí 

svět na dobro a zlo, lásku a sobectví, přičemž její úlohou je právě boj proti zlu, které 

vídává zpodobněné jako démony29. Lze sledovat, jak křesťanský základ spirituality paní 

Vrbové koreluje s jejími vizemi negativních (ve smyslu nepřátelských) osob jako čertů 

nebo démonů. Zlo se jí ukazuje jako temnota – typicky v černých a červených barvách. 

Dobro a láska jsou naopak spojeny se světlem a bílou či zlatou barvou. Když byla ona 

klientka pod vlivem černého mága, viděla jí paní Vrbová jako obklopenou černou 

mlhovinou. Když jí zbavila onoho negativního působení, viděla ji jako zalitou zlatým 

světlem. Na tom lze dobře ilustrovat, jak je magický epistemologický proces – boj 

s černým mágem ve změněném stavu vědomí – formován symboly, jejichž významy 

přímo vychází ze spirituality paní Vrbové.     

Mitchell ve svém textu o katolickém vizionáři (Mitchell 2015) mimo jiné 

vysvětluje, že forma duchovních prožitků, jako je zjevení Panny Marie, je výsledkem 

tvořivých generativních procesů, jejichž podoba vyplývá z internalizování rozšířené 

katolické ikonografie. Podobně lze rozumět i magickému boji paní Vrbové. Její 

zkušenost je vlastně zakódována v symbolech, jejichž významy vyplývají z jejích 

spirituálních představ. Čerti a démoni jsou zlí, temnota obklopující člověka poukazuje 

na něco negativního. Proto také nelze její zkušenost interpretovat bez pochopení jejího 

duchovního světa v celé jeho šíři. Právě významy symbolů, které strukturují magii jako 

epistemickou praxi, se totiž noří z konkrétního duchovního světa. Tím způsobem také 

náboženství formuje magii. 

Paní Dubová mi poskytla další dobrou ilustraci toho, jak jsou různé magické 

prožitky strukturovány prostřednictvím spirituálních symboliky. Když si zakázala snít 

                                                 

29 Když jsem se na to konkrétně zeptal, paní Vrbová mi odpověděla: „Já vím, že to zní jako pohádka, že 

tam byli duchové nebo démoni, pro mnoho lidí to tak je. Že támhle v televizi jako je pohádka, že tam třeba 

byli duchové. Ale často tak opravdu je. Ale to je i to zlo. Ti čerti, to peklo. To je právě to zlo, protože 

pořád je to boj mezi dobrem a zlem. Záleží, na jakou stranu se člověk přikloní. Já nemyslím jako na 

stranu Rusů nebo Američanů… (smích) ale myslím jako energeticky. Jestli chce konat dobro, nebo chtít 

být hajzl.“ 
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sny30, její přítelkyně věštkyně začala dostávat snová sdělení, která byla podle příkazů ze 

snu určené pro ni: „Pokaždé se z toho snu probrala, a když usnula, tak jí v tom snu 

pořád říkali, aby si to zapamatovala. No, měla tedy pěkný sen! Kompletní keltská 

symbolika. Strom, had obtočený kolem dokola se žlutýma očima. Byl na kmeni, a jak 

někdo házel kameny do toho kmene. Pak mi popsala, že koruna toho stromu byla úplně 

stejná jako ty kořeny a že měla problém rozlišit, co je co.“ Snová poselství pro paní 

Dubovou, která božstva předávala i přes prostředníka, který s pohanstvím nemá co 

dočinění, jsou strukturována skrze symboly keltské spirituality, kterou paní Dubová 

vyznává. Symboly jsou tak žitou strukturou, prostřednictvím které jsou sdělení 

kódována a skrze niž jsou i interpretována. Had je znázorněním moudrosti, strom s 

kořeny a korunou jako symbol spojení světů. Magie jako způsob poznávání světa je tak 

ve světech mých informátorů pevně spletena do jednoho celku se spiritualitou právě 

prostřednictvím symbolů, které strukturují epistemické procesy. 

  

                                                 

30 Domnívám se, že sny a jejich výklad je možné zařadit k magickým epistemickým procesům, které jsem 

popisoval v předchozí kapitole. Přestože se sny jako zdroj poznání v sebraných datech objevují, nejsou 

natolik rozšířené, abych je mohl označit za obecnější způsob magického zakoušení světa. 
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4.2. Rituál jako hra symbolů 

Biografie mých informátorů ukázaly, že praktikování magie je zdaleka víc než 

jen účelové užívání určitých rituálů k dosažení kýžených výsledků. Přesto je i sesílání 

kouzel nedílnou součástí magické praxe. Úvodní citace z moderního grimoáru na 

začátku této kapitoly ilustruje právě takové kouzlo. Je na něm velmi dobře viditelná 

jeho symbolická povaha – planetární korespondence, inkoust či barva svíčky, to vše se 

vztahuje k milostnému životu. Jak ale vypadá čarování v životech mých informátorů? 

 Slečna Jilmová je pohledná mladá žena před třicítkou, která je původem 

z krajského města České republiky. Sama má vysokoškolský titul humanitního 

zaměření. Intenzivně se zabývá pohanstvím, konkrétně uctívá především germánská 

božstva, jejichž panteon ji nejvíce oslovuje. Nicméně její čarodějnická praxe pokrývá 

širokou škálu praktik, v rámci nichž vykládá i tarotové karty, používá polodrahokamy a 

minerály a zabývá se i numerologií. Je poměrně činná i v pohanské komunitě, přičemž 

její služby čarodějnice pro ni představují občasný, poměrně skromný přivýdělek. 

Dokáže na první pohled zaujmout svým příjemným, sympatickým vystupováním, ve 

kterém se mísí určitý skromný ostych s přátelskou kultivovaností. Když jsem se při 

našem rozhovoru ptal, jakým způsobem vnímá magii a čarodějnictví v každodenním 

životě, přišla s mimořádně zajímavou odpovědí, která dobře ilustruje roli symbolu v 

epistemických procesech magie:  

„Magii a čarodějnictví v každodenním životě vnímám především skrz symboly, 

vnímám různé zprávy od bohů. Hodně třeba věštím z letu ptáků, a není to třeba pokaždé, 

vždycky musí tam být speciální mraky k tomu nebo jsou to prostě... no, symbolika. Když 

žádám bohy o něco, nemusí to být nutně rituální, může to být jako, že delší dobu si něco 

přeju a nevím, kudy kam ze situace nebo se neumím rozhodnout, tak taky čekám na ty 

symboly. Čekám na tu příležitost. Když o něco požádám, tak to samozřejmě není tak, že 

si lehnu do postele a počkám, až to přijde. Takže jako symbolika, různá poselství a 

různé věci, které do sebe zapadají, tak to vnímám v každodenním životě, kdy jsem třeba 

spokojená. Tak ve chvílích, kdy jsem spokojená, tak to vnímám, že bohové jsou jako 

naklonění. Samozřejmě s tím, v jakém světě žijeme, tak je vnímám hodně jako archetypy 

i jako samostatné bytosti. Nemám to jasně vymezené a myslím si, že právě (…) tu svojí 
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magii vplétám do svého života tím způsobem, že si zvolím určité myšlenkové nastavení 

pro tuhle danou cestu.“ 

Odpověď slečny Jilmové je do značné míry charakteristická pro mé informátory 

jako pro celek, a to hned na několika úrovních. Jádrem každodenní magické praxe 

čarodějnic je komunikace v širokém smyslu slova – svět čarodějnice je neustále 

ustavován prostřednictvím komunikace mezi ní a mimo-lidským světem: duchové a 

bohové hovoří a čarodějnice naslouchá. Tato komunikace se odehrává, jak je vidno z 

citace, především symbolicky – prostřednictvím věšteb, znamení a poselství. Síť 

symbolů a symbolických významů tak sehrává důležitou roli v čarodějnictví 

jakožto procesu poznávání a ustavování reality, přičemž jsou ale tyto symbolické 

struktury pouhými prostředníky toho, jak živoucí transcendentální síly (ať už jde o bohy 

v případě slečny Jilmové, nebo například o podvědomí v případě paní Vrbové) 

komunikují s čarodějnicí. Bylo by proto zavádějící redukovat magii pouze na soustavy 

symbolů. Ty jsou pouze prostředníkem, s jehož pomocí mimo-lidské komunikuje 

s mágem či čarodějnicí. 

Podobně i vysvětlení kouzel, které slečna Jilmová do určité míry používá, 

jakožto záměrného myšlenkové posunu uskutečněného s pomocí magických nástrojů, je 

ve výpovědích mých informátorů poměrně rozšířená. Magická práce se v jejím pojetí 

stává vlastně záměrnou myšlenkovou (trans)formací, jejímž cílem je dosáhnout určitého 

stavu – lásky, štěstí, bohatství nebo úspěšně zvládnuté zkoušky. Při popisu své magické 

práce ale zdůrazňuje právě práci s různými artefakty a s jejich symbolickými významy: 

„Teda o Imbolcu jsem dělala rituál takový, že jsem spalovala listy31. Nyní budu 

kamenným vajíčkem rozbíjet věci na prášek. Při nějaké té rituální činnosti, kterou 

dělám, tak se snažím soustředit ten můj zájem, to moje přání, do těch předmětů. A 

zároveň zpětně to funguje tím způsobem, že ty vidíš, co děláš a tím pádem si tvůj mozek 

myslí, že se to teda děje.“ 

Slečna Jilmová tak vlastně nejenom sama popisuje magický proces jako rituální 

tranzici od jednoho způsobu zakoušení reality k druhému, který ve svých důsledcích 

                                                 

31 Jak jsem se dozvěděl z předchozího kontextu, mínila listy vavřínu, na nichž byla napsána konkrétní 

přání. 
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vede ke kýženému stavu, ale rozebírá i hodnotu symbolických artefaktů v rituálu. Ty 

nemají nadpřirozené vlastnosti samy o sobě, ale své místo v rituálu získávají 

prostřednictvím významu, který jim je vědomě a symbolicky přisouzen – rituál sám se 

tak vlastně stává tajemnou hrou symbolů a významů. Snadno to lze ukázat na příkladu 

z úvodní citace: hodina Měsíce či Venuše byla vybrána¸ protože symbolizuje lásku. 

Podobně červená barva inkoustu, krve a svíčky se vztahuje k milostnému životu, a proto 

byly vybrány.  

Významy těchto symbolů pak vycházejí z konkrétního duchovního univerza 

dané čarodějnice. Paní Dubová například magicky používá byliny podle atributů, které 

jim podle jejích záznamů přisoudili sami Keltové. Zcela odlišné je pak magické použití 

těchto bylin v praxi afrokaribských kultů. Významy symbolického charakteru 

magických pomůcek či bylin vyrůstají právě ze spirituálního podkladu, v němž se 

magické praxe odehrávají. Kouzlo je pak z těchto významů utkáno. Tento vztah také 

spočívá v jádru magie jako epistemologické praxe a spirituality jejích adeptů. Prožitky a 

změněné stavy vnímání tyto náboženské světy vytváří, zároveň ale jsou tyto zkušenosti 

a prožitky zakoušeny prostřednictvím symbolů, jejichž význam vyplývá právě z těchto 

duchovních světů.   

Roli symbolů v magické praxi pak slečna Jilmová reflektuje dále a říká: 

„Symboly jsou v podstatě takové zkratky, z mého úhlu pohledu. Ty symboly jsou 

takové… vrána k vráně sedá. Takže ve chvíli, kdy jako pracujete s magií a děláte rituál, 

tak používáte určité symboly proto, abyste ve svojí hlavě aktivovali vůli tak, aby vám 

vaše vůle přitáhla to, co vidíte jako symbol. To, co máte už zhmotněné tím symbolem, 

tou zkratkou. Třeba na oltáři, nebo při výrobě svíčky.“ 

Příkladů takových symbolů, o nichž slečna Jilmová hovoří, lze nalézt nespočet; 

v okultní literatuře existují celé tabulky magických korespondencí užívaných při 

rituálech: například, že kopřiva souvisí s planetou Mars, červenou barvou a vztahuje se 

k elementu ohně. Což znamená, že je kopřiva užívána v rituálech, jejichž smyslem je 

dodat sílu a odvahu (oheň) v boji a střetnutí (význam Marsu a červené barvy) (Ly de 
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Angeles 2003: 212)32. Podobně i obřadní nástroje nabývají symbolických významů, 

které jsou zpřítomňovány právě v podobě nástroje: ručně vyrobená magická hůlka 

symbolizuje aktivní moc ohně a užívá se ke vzývání. Kalich podobným způsobem 

symbolizuje vodu a Bohyni a užívá se k obětinám nebo jako symbol spojení s vlastní 

podstatou (Ly de Angeles 2003: 82). Kalich je symbolem živlu Bohyně a vody, jejímž 

atributem je princip přijímání, přičemž tento význam je přímo odvozeným z praxe 

náboženského hnutí wicca (Achrer 2005: 58)33. Jak je patrné z těchto příkladů, magická 

praxe se jako epistemický proces odehrává v rámci symbolů – symboly je iniciována, 

symboly je vyjadřována, symboly je formována. To ostatně líčí i slečna Jilmová 

v úryvku výše: symbolické významy pomůcek jsou používány tak, aby bylo dosaženo 

změny mentálního nastavení, která v důsledku onen kýžený stav přivodí. Přičemž tyto 

symboly jsou ale širším kulturním produktem, nikoliv něčím zcela soukromým.  

Kouzlo se tak skutečně vlastně stává jakousi vědomou hrou se symboly. Smysl 

použití rituálních úkonů, pomůcek a nástrojů spočívá právě v jejich symbolickém 

významu. Prostřednictvím manipulace s těmito pomůckami, potažmo jejich významy, 

dochází k proměně vnímání a způsobu, jakým je zakoušen svět. Tyto symboly jsou 

užívány právě proto, aby bylo dosaženo změny tohoto vnímání a v důsledku i proměny 

vnímaného světa. Paní Dubová prostřednictvím symbolických rituálních praktik 

(vykuřování bylin s magickým významem nebo vyznačení ochranného kruhu) mění 

svoje vědomí, svůj způsob zakoušení reality, aby se kontaktovala se svými božstvy34. 

Podobně i slečna Jilmová provozuje magii – rituálně spaluje listy vavřínu, aby svou 

mysl, svoje vnímání světa, nastavila tak, aby jí dovedlo k cíli, o který usiluje. Kouzlo je 

tak rituální proces, který za pomoci symbolické hry významů mění vnímání světa. 

Skutečně se tak stává formou magického epistemického procesu. Tímto způsobem je 

vlastně i magie propletena s konkrétní spirituálním světem mága či čarodějnice. 

                                                 

32 Tato kniha byla jako reprezentativní příklad vybrána konkrétně z toho důvodu, že jí doporučuje i slečna 

Jilmová a považuje ve svém duchovním vývoji za formativní. 

33 Biografické vyprávění Jakuba Achrera o jeho cestě k tradičnímu wiccanskému zasvěcení nejen dobře 

popisuje základy wiccanského učení a stav pohanské scény u nás, ale je vůbec prvním původně českým 

materiálem o wicce. Jakub Achrer byl jedním z prvních tradičně zasvěcených wiccanů v ČR. 

34 Přičemž sama říká, že to jsou pouze pomůcky, kterým nastaví svojí mysl do správného stavu. 
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Významy symbolů, jež se v kouzlech záměrně používají, totiž vycházejí z konkrétního 

duchovního podkladu a stávají se živoucí strukturou, prostřednictvím které se čaruje. 
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5. UMĚNÍ VĚDĚT: SJEDNÁVÁNÍ RACIONALITY MAGICKÉ 

SKUTEČNOSTI  

„Bez magie už to dneska nejde.“ (Paní Vrbová, z rozhovoru 4.7. 2015) 

„Z toho plyne, že mé vědomí je schopno se pohybovat v různých oblastech reality. 

Jinými slovy, uvědomuji si, že svět se sestává z bezpočtu realit. Jak se pohybuji z jedné 

reality do jiné, prožívám tyto přechody jako jakýsi šok. Tento šok je způsoben posunem 

v pozornosti, který tento přechod s sebou nese. Nejjednodušším příkladem takového 

přechodu je procitnutí ze sna.“ (Berger, Luckmann 1999: 27) 

Lidské vnímání, jak jej líčí Berger s Luckmannem (ibid), zakouší nespočet druhů 

reality, přičemž vědomí je mezi těmito realitami schopno snadno přecházet. Budí se ze 

snů a vrací ze snových krajin do každodenní reality: té, která je nadřazená všem 

ostatním realitám. Ale moji informátoři ono neotřesitelné postavení reality 

každodenního života nahlodávají. Respektive toto pojetí každodennosti relativizují. 

Vize, znamení či rituály jsou běžnou součástí jejich – dennodenního - života. Někteří si 

dokonce z této magické reality udělali živnost. Jak se ale vyrovnávají s napětím, že 

reality (či formy vnímání), které jsou ostatním tak vzdálené, jsou pro ně součástí 

všedního dne? Nebo řečeno velmi prostě, jakým způsobem účastníci mého výzkumu – 

lidé žijící uprostřed Evropy ve 21. století – vyjednávají skutečnost svých magických 

praxí? Smyslem následující kapitoly je tak objasnit třetí z hlavních cílů mého výzkumu, 

totiž odpovědět na to, jak je magie vyjednávána jako „reálná“35, jakožto jev existující 

mimo vůli mých informátorů. 

Tato nebezpečná otázka mě, jakožto nezkušeného výzkumníka, zavedla do 

klamavých končin vyjednávání ontologické povahy prožívaných zkušeností mých 

informátorů. V první části této kapitoly se snažím nejasný terén racionality magie 

zprostředkovat čtenáři. Ve druhé, třetí a čtvrté podkapitole pak analyzuji jednotlivé 

strategie, s nimiž moji informátoři vyjednávají skutečnost svého magického vědění.    

                                                 

35 Využívám v tomto smyslu pojmů Bergera a Luckmannem, jak je nastínili ve své Sociální konstrukci 

reality (Berger, Luckmann 1999: 25-34). 
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5.1. Magie versus věda: racionalita ve světech mých informátorů 

Až do tohoto okamžiku byla v tomto textu magie stavěna do opozice vůči 

vědeckému poznání – onomu racionálnímu, modernímu, empiricky prokázanému a 

odkouzlenému porozumění světu36. To mělo hned dva důvody. Protikladný vztah mezi 

magií a racionalitou modernity má ve vědeckém poznání hlubokou tradici37. Podle 

Latoura má toto rozdělení kořeny v celém a-symetrickém západním myšlení. Primát 

vědy je přitom podle něj naprosto klíčový, je samým základem nadvlády Západu. Věda 

a empirie jsou totiž mocenským nástrojem sloužícím ke kategorizaci nás a „těch 

Druhých“, přičemž už tohoto důvodu musela být magie a cokoliv s ní související 

radikálně odmítnuto (Latour 2003: 128-135). Nespočet antropologických výzkumů 

spojil téma magie s „divošskými“, „exotickými“ a „vzdálenými“ kraji a „iracionálním“ 

a „primitivním“ Druhým. Magie se tak ve vědecké perspektivě stává značně pikantním, 

ožehavým tématem. Druhým důvodem, proč jsem v textu tento opoziční vztah 

akcentoval, bylo, abych s jistou provokativností zdůraznil omezenost takového přístupu. 

Nejlépe to shrnula paní Dubová, když řekla: „(…) i vědci mají svůj vlastní duchovní 

systém a ten se jmenuje věda.“ Doufám, že laskavý čtenář tuto mou literární figuru 

omluví. 

Přirozeně i mě na začátku mého výzkumu perspektiva magického jako něčeho 

exoticky vzdáleného značně ovlivnila. Představoval jsem si, že magie je nějaký druh 

kontrakultury, podzemního společenství, které je v opozici vůči dominantnímu diskurzu 

vědy. Data mého výzkumu mě v tom nicméně rychle vyvedla z omylu a ukázala mi, že 

skutečnost je poněkud méně exaltovaná. Moji informátoři běžně užívali léky a chodili 

na lékařské prohlídky či získávali vysokoškolské tituly. Neexistovali mimo ono 

většinové pojetí světa, ba co víc – aktivně se do něj zapojovali. Stejně tak jejich klienti, 

mezi kterými byli i policisté a učitelé, manažeři i matematici, zkrátka lidé, na něž 

                                                 

36 Ilustrativním příkladem aktuálnosti tohoto budiž každoroční předávání cen Bludný balvan spolkem 

český skeptiků Sysifos. Dostupné z: 

http://www.sysifos.cz/index.php?id=homepage&idd=bludn%FD%20balvan (naposledy navštíveno 26. 4. 

2014). 

37 Což je, jak jsem přesvědčen, jeden z důvodů, proč se téma magie provozované v takzvaně 

„civilizovaném“ světě stává stále tak málo objektem sociologického zkoumání. 
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společnost klade vysokou zodpovědnost. Všichni ti běžně využívali služeb čarodějnice, 

aniž by to nějak narušovalo kontinuitu chápání jejich světa. Vyplývá z toho, že magie 

v žitých světech není něco exoticky vzdáleného, ani nutně protikladného 

vůči modernímu světu (ať už to znamená cokoliv), ale bez vážných potíží s ním 

koexistuje v určité vzájemné symbióze nebo alespoň toleranci. Ten antagonistický vztah 

mezi magií a vědou je produktem intelektuálního střetu. Nebo řečeno jinak a bez obalu 

– většinu lidí srážka vědeckého a magického poznání nijak zvlášť netrápí. 

Téma racionality do výzkumu čarodějnictví vnesl již několikrát citovaný sir 

Edward Evans-Pritchard. Ve svém přelomovém výzkumu čarodějnictví mezi Azandy 

(Evans-Pritchard 1976) dokázal, že čarodějnictví a kouzelnictví ve světě Azandů není 

důkazem jejich primitivnosti, ale že jde o zcela smysluplný a legitimní způsob, jak si 

uspořádat každodennost. Docházím v tomto smyslu ke zcela stejným závěrům jako 

Evans-Pritchard. Svět magie je i uprostřed Evropy 21. století zcela smysluplným 

způsobem, jak si uspořádat svůj život. Magická praxe dovoluje mým informátorům lépe 

kontrolovat nahodilost v jejich životech – magické rituály si podmaní náhodu a orákula 

odhalí to, co je skryté, nejasné nebo nerozhodné.  Zároveň životu dodává smysl i tam, 

kde jej ostatní jenom marně hledají. A magický výcvik je také způsob, jak se vyrovnat i 

s neobyčejnou psychologickou zátěží – abych znovu citoval paní Dubovou: „Nevím 

jistě, jestli to, co dělám je skutečné. Ale možná je to důvod, proč jsem z toho svého 

života ještě nezbláznila.“      

Pokud ovšem tvrdím, že antagonismus mezi magií a vědou neexistuje a je jen 

vynálezem západní intelektuální tradice, je to pravda pouze z poloviny. S jistým 

ontologickým napětím se totiž potýkají i moji informátoři – v určitém bodě své magické 

praxe si byli nuceni položit otázku, jestli je jejich magie – jejich rituály, jasnovidné 

vize, věštby a pocity – skutečná, čí spíše jak je skutečná, a najít na ní racionální 

odpověď. Záměrně užívám výrazu racionální, neboť se domnívám (a pouze jen 

domnívám), že rozhodnutí, zdali uvěřit v magickou skutečnost není vysloveně 

rozumovým rozhodnutím, nýbrž otázkou prožitku, který dal tvar víře samotné. Proto o 

následujících analyzovaných strategiích uvažuji především jako o narativních strategiích 

legitimizace či o způsobech dosahování racionality, přičemž tyto strategie samy formují 
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ontologickou povahu magie. Jde ale přitom samozřejmě o ideální typy, přičemž moji 

informátoři využívají často všechny z nich. 
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5.2. Strategie legitimizace prostřednictvím vědy 

Právě empirii a všeobecně vstřícné přijetí závěrů vědeckých výzkumů (ať už 

jsou tyto závěry jakékoliv) využívá i první strategie sjednávání skutečnosti, kterou jsem 

v terénu identifikoval. Nazval jsem jí „legitimizace prostřednictvím vědy“, neboť tato 

strategie umožňuje mým informátorům legitimizovat jejich magické vědění skrze 

asimilaci vědy, vědeckých poznatků a vědeckých metod práce. Základní schéma této 

strategie vypadá v narativu přibližně následovně: magie je skutečná, protože je založená 

na přírodních zákonech stejně jako věda. Věda je pouze nedokázala odhalit, protože 

vědecké přístroje a laboratoře zatím nejsou dostatečně citlivé, aby je mohly zachytit. 

Věda, magie a spiritualita tak vlastně splývají, jak to velmi výstižně popsal pan Dub, 

manžel paní Dubové: „Na druhou stranu mi nikdo nemůže vyvrátit, že Bůh, magie nebo 

jakékoliv jiné síly nepůsobí skrze věci, které tady vidíme. To je jako ptát se, co bylo 

první, vejce nebo slepice? Ať mi někdo vyvrátí, že kvantová fyzika - nebo fyzika 

všeobecně - není součástí toho nejvyššího božství.“ Pan Dub, vysoký, štíhlý muž 

s vážnou tváří se už dlouhé roky zabývá nesnadným úkolem propojit magii a vědu. 

Podle slov paní Dubové se magickým výcvikem zabýval ještě intenzivněji než ona, dnes 

je ale jeho hlavní činností snaha magii vědecky prokázat. Jeho oblíbené rčení, které při 

našich setkáních často opakoval, zní, že na magii není vůbec nic mystického.  

Podobně i paní Dubová je ke své magické praxi vždy značně kritická. Sama k 

sobě se staví velmi přísně; rituály a kouzla musí mít podle jejího názoru za všech 

okolností opakovatelný účinek. Jak sama říká, byl její požadavek jasný: „To znamená, 

že to co děláš, musí fungovat za všech okolností a kdykoliv. Když tě vzbudím, prostě to 

musí fungovat a musí na to být stoprocentní spolehnutí.“ Podobně i ve své praxi keltské 

spirituality čerpá především z vědeckých zdrojů, historie a archeologie. Sama se 

z tohoto důvodu účastnila i několika archeologických vykopávek. Adaptovala tak svou 

magickou a spirituální praxi na vědecký, empirický přístup k experimentu a tím 

způsobem může interpretovat svou magii jako skutečnou. Nad svými mystickými nebo 

paranormálními zážitky jen kriticky krčí rameny a hodnotí je značně střízlivě: „Ano 

zažila jsem, byl to (…) zajímavý stav. Říkám to ale vždycky jenom pro pobavení u 

skleničky vína. Dokud to není nějakým způsobem uchopitelné, měřitelném, nemůžu s tím 

nic dělat.“  
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Právě vědecký přístup a kritické myšlení považuje ve své praxi za velice 

zásadní; jeho nedostatek u ostatních podrobuje otevřené kritice: „… a ty tradice (ADF a 

OBOD38) nerespektují druidismus z toho, co vím z archeologie, antropologie, kterou 

také studuji, a mytologie… Nerespektují to, nereflektují to. Je to paskvil.“ Těmto 

tradicím vyčítá právě jejich nedostatek vědeckého a věcně kritického přístupu ke keltské 

tradici. Právě vědecký způsob práce paní Dubová – a podobně i její manžel, pan Dub – 

využívají k legitimizaci své magické praxe: jejich vědění o světě je skutečné a reálné, 

protože jej bylo dosaženo vědecky.  

Strategie legitimizace prostřednictvím vědy ale nabývá ještě jiné formy, tj. 

využívání vědeckých poznatků, které korespondují s magickou teorií. Právě této 

strategie explicitně využil Pan Tis na konci svého důkladného popisu duchovního světa. 

Pan Tis je vysoký, tmavovlasý počítačový odborník kolem čtyřicítky, který žije 

v jednom z největších měst republiky. Ve své magické praxi vyzkoušel tradiční magii, 

studoval kabalu, ale zabýval se i chaosmagií a nejrůznějšími postmoderními směry. 

Intenzivně se věnoval také pohanství. Je také jedním ze skutečných nestorů české 

magické scény, ačkoliv své služby v žádném případě neprovozuje profesionálně. Má 

příjemný, hluboký hlas i bezprostřední, přátelské vystupování. O vztahu vědy a magie 

pak vypověděl následující: „ (…) mám několik kamarádů, jeden z nich je vynikající 

fyzik, a (…) často si povídáme o těch nejnovějších objevech a já tam nacházím 

souvislosti. Přijde mi, že některé věci, které on jako popisuje - například ten základní 

experiment v kvantové mechanice, štěrbinový experiment - podle mě to vysvětluje jenom 

jednu věc: že jako hmota, nebo jakákoliv existence, je ovlivnitelná myšlenkou a to je pro 

mě strašně známý a používají to náboženství tisíce let zpátky. A teď, po nějaké době, i 

fyzika zjistila, že když se na nějaký výsledek experimentu díváme, tak ho nějak 

ovlivňujeme.“ 

Pan Tis tak ve svém narativu obratně využívá znalostí kvantové fyziky, aby 

ukázal, že magie popisuje podobný svět jako věda, jen k tomu užívá jiná slova. Svět, 

                                                 

38 ADF, celým názvem Ár nDraíocht Féin, a OBOD, The Order of Bards, Ovates & Druids, jsou dvě 

pravděpodobně nejvlivnější mezinárodní novopohanské organizace zaměřující se především na oživení 

tradice druidismu a keltské spirituality obecně. 
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který oba tyto způsoby poznání popisují, je skutečný – pan Tis tak vlastně využívá 

nezpochybňovanou autoritu vědeckých poznatků, aby ve svém vyprávění vytvořil magii 

jako zcela legitimní způsob poznávání a zažívání světa. Strategie legitimizace skrze 

vědu tak těží z pevné pozice vědy jako arbitra skutečnosti. Tato autorita je ovšem 

využívána s velkou obratností – asimiluje metody vědecké empirické práce nebo 

vědecké poznatky, aby tak formulovala magii jako svého druhu spirituální vědu, která 

popisuje tentýž objektivní svět jako věda laboratorní. Tato strategie ale také formuluje 

smysl magie jako takové, který ztotožňuje se smyslem vědy. Tím je poznání. 
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5.3. Strategie legimizace účinkem 

Pokud předchozí strategie konstruuje magii jako prostředek k dosahování 

znalosti o povaze světa, tato strategie formuje magii jako způsob dosahování určitých 

cílů. Narativní konstrukce této strategie je velmi jednoduchá: magie je skutečná, protože 

má určité konkrétní účinky. Sjednávání skutečnosti prostřednictvím pozorovatelného 

účinku na vnější realitu je automatickou, jaksi mimoděčně přirozenou strategií. Víme, 

že ruka a její pohyb jsou skutečné, když s ní shodíme sklenici vody a ta se roztříští. 

Naše jednání bylo reálné, protože jeho následky se projevily ve vnějším světě. Stejnou 

osu využívá i tato strategie: kouzlo bylo reálné, protože bylo účinné, tedy dosáhlo 

kýženého výsledku. 

Zvláště pro čarodějnice a mágy, kteří působí profesionálně nebo 

poloprofesionálně, to představuje v zásadě každodenní chléb. Pokud neprokážou 

výsledky své práce, nedokážou si udržet klienty a ani svou živnost. Proto jsou neustále 

nuceni dokazovat skutečné výsledky své magické práce a řešit ono ontologické napětí 

právě prostřednictvím strategie legitimizace účinkem. Z úspěšných případů čarodějnice 

se pak stávají příběhy, které poskytují materiál právě pro tuto narativní strategii. 

Objemnou knihovnou těchto vyprávění je pak například již zmiňovaná kartotéka 

případů paní Vrbové. Cituje z nich namátkou: „Té ženské v kartách vyšlo, že 

každopádně otěhotní přirozenou cestou, a to i když teda měla jen jeden vaječník. Tu 

ženskou jsem pak viděla v meditaci zavřenou v obručích, její čakry byly ale úplně 

zablokované. (…) Dala jsem tam spirálu na odstranění, rány se zacelila, spirály dala i 

do jednotlivých čaker. Žena během dvou měsíců po mé očistě opravdu otěhotněla 

přirozenou cestou.“  

Prostřednictvím tohoto příběhu lze legitimizaci prostřednictvím účinku dobře 

osvětlit. Magické vědění paní Vrbové (informace o těhotenství vyčtené z karet) se 

prostřednictvím magického zásahu (léčba v meditaci) splní, a ukáže se tak jako reálné 

(žena skutečně přirozeně otěhotnění). Pozitivní výsledek v této narativní strategii 

funguje jako zdůvodnění, proč lze považovat magii za reálnou. Protože – jak je 

z vyprávění zjevné – přináší výsledky. Paní Vrbová má podobných příkladů ze své 

rozsáhlé praxe nespočet: „Dalším naprosto zářným příkladem byl muž, který neměl 

zájem o rodinu, měl rád jen alkohol a sám sebe. (…) Muž se mnou v té meditaci chtěl 
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prát, dala jsem mu tyčí po hlavě, pak jsem ho dala do kádinky na očistu. (…) Proměna 

byla přímo neskutečná a doslova ze dne na den. Muž zcela změnil svoje chování, což 

vidělo i jeho okolí. (…) Dokonce začal své ženě psát zamilované zprávy.“  

Specifický způsob užití kombinace legitimizace prostřednictvím vědy a 

legitimizace prostřednictvím účinku pak demonstruje paní Dubová, když vypráví o 

magii, kterou provedla v případě nevyléčitelné nemoci svého bratra: „Mně se to stalo u 

bratra. Lékař, který mu tu kyčel léčil, mu řekl, když měl jít na vojnu… Brácha mi to 

přímo citoval: ‚kdybych vás na tu nemoc neléčil a nediagnostikoval, nevěřil bych, že jste 

jí měl. Vy byste jí měl mít, protože to je nevyléčitelné.‘ (…) A stačil mi na to týden.“  

Paní Dubová zde využívá autority lékaře – dokonce jej přímo cituje –, aby tak potvrdila 

a zdůraznila nenahodilou reálnost svého magického působení.   
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5.4. Strategie psychologického redukcionismu 

Další způsob, jak sjednávat ontologii magických praktik, spočívá ve využití 

takzvaného ústupného redukcionismu. Pojmem redukcionismus v tomto kontextu 

míním umenšení ontologického statusu magických praktik – smyslem magie tak 

přestává být změna ve vnější realitě a stává se jím změna ve vnitřním světě39. Pokud 

mají magické praktiky psychologický nebo duchovní přínos, je to v rámci této strategie 

dostatečný důvod, proč se jim věnovat, a nezáleží pak na tom, zdali reálně fungují. Tato 

narativní strategie totiž uzávorkuje samotnou otázku, jestli magické praktiky mají 

prokazatelné výsledky nebo ne. Velice dobře to vyjádřil pan Tis při rozhovoru o povaze 

magického rituálu: „Jestli to chceme vnímat psychologicky, což je mi bližší, tak to 

znamená, že on (člověk) díky tomu, že udělal ten obřad tak sám sebe naladil, aby měl 

víc sebedůvěry (…) a díky tomu se mu to podařilo dosáhnout, nebo opravdu na tom 

člověku nezávislá entita udělala něco, čím změnila ten stav. Mně je to v zásadě jedno, 

která z těchto variant to skutečně je. To je podle mě jenom otázka pohledu na svět.“ Pan 

Tis se rozhodnutí o ontologickém statusu magických praktik tak vlastně vyhýbá, 

považuje jej za méně důležité a vyzdvihuje novou psychologickou stránku rituálu, 

přičemž nijak neskrývá své pochyby o existenci entit, které by mu mohly pomoci 

změnit vnější realitu.  

Při vlastní reflexi své magické praxe pak pan Tis za její největší přínos označil 

právě psychologický rozvoj: „Myslím si, že – já jsem cholerik – tak mi to hodně 

pomohlo naučit se trošku víc sebeovládání. V tom magickým vývoji je to velice důležitá 

věc, aby člověk poznal sám sebe. (…) A obecně, nějaké důslednosti, jít za svým cílem a 

realizovat ho. (…) A třetí věc, myslím si, že mi to hodně pomohlo k nabytí sebevědomí.“ 

Pan Tis tak přínos své magické cesty vztahuje k vnitřním, psychologickým přínosům a 

úplně tak vlastně pomíjí přínos magických praktik v něčem vnějším, materiálním. Jeho 

poměrně obecný popis by se tak dal aplikovat na široké spektrum volnočasových 

činností – od skautství až po malbu akvarelů; magie je tak konstruována především jako 

prostředek k vlastnímu psychologickému vývoji a duchovnímu obohacení. Tuto 

                                                 

39 Lze uvažovat, že například pojetí magie jako nástroje proměny vědomí, který v důsledku přinese 

kýženou změnu, jak ho popsala slečna Jilmová, spadá do této strategie sjednávání skutečnosti. 
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narativní strategii pan Tis využíval při celém svém rozhovoru, kdy například jednou z 

klíčových magických praktik jmenoval psychonautismus – náročný rituální způsob 

proplouvání a objevování vlastního vědomí i nevědomí. Podobně i skupinové obřady, 

s jejichž pořádáním má pan Tis rozsáhle zkušenosti, hodnotí prostřednictvím vnitřního 

přínosu pro zúčastněné: „(popisuje rozhovor s kamarádkou) A máš pocit, že jsi jim 

předal něco nezapomenutelného? No to asi ano. Tak pak je to v pořádku, ten zážitek je 

autentický.“ Hodnota a smysl spočívá v autentickém prožitku, nikoli v dosažení změny 

ve vnější realitě. Podobně i paní Dubová se v některých případech uchyluje k této 

strategii, když reflexivně zpochybňuje veškeré své magické zkušenosti. 

Tato kapitola se zabývala racionalitou a jejím zjednáváním ve světech mých 

informátorů. Tři popsané narativní strategie – legitimizace vědou, účinkem a pomocí 

psychologického redukcionismu – ukazují způsob, jak se této racionality dosahuje, 

přičemž se téměř jistě nejedná o jejich konečný výčet. Tyto strategie ale také produkují 

svébytná ontologická pojetí magie: magie tak funguje jako zdroj poznání, je 

prostředkem k dosahování cílů a je také cestou k psychologickému rozvoji. Jak ale 

zdůrazňuje Annemarie Mol (Mol 1999: 85) tato multiciplita ontologických statusů 

magie není pluralitou. Tato pojetí nekoexistují jednoduše vedle sebe. Jsou vzájemně 

propojená, jedno následuje druhé. Sjednávají se uvnitř sebe navzájem. Magie se tak ve 

světech mých informátorů stává jak prostředkem k dosažení cíle, tak zdrojem poznání, 

tak i možností intenzivního psychologického rozvoje. Svou povahu odhaluje v závislosti 

na situaci. 
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6. UMĚNÍ SLOUŽIT: MAGIE JAKO POSLÁNÍ  

„Čím to je,“ zapsal jsem si jednoho březnového odpoledne do terénního deníku. „že 

když se o mně rozkřiklo, že pracuji na výzkumu čarodějnictví a učím se magické 

techniky od svých informátorů, lidé po mně najednou začali chtít spoustu věcí? Honzo, 

ať mi vyjde tahle práce; prosím tě, mohl bys zařídit, abych tam doletěla bezpečně? 

Nemohl bys udělat něco, aby mi ta zkouška vyšla? Nemůžu na něj přestat myslet, mohl 

bys s tím něco udělat? Je to pořád dokola. Lidé se tak opakují.“  

(z terénního deníku, 16. 2. 2016) 

V předchozích kapitolách jsem dospěl k tomu, že magie je soubor zvláštních 

epistemických procesů, které zprostředkovávají specifické vědění o světě. Čarodějnice a 

mágové prostřednictvím symbolů předpovídají budoucnost, vidí zdravotní stav svých 

klientů či komunikují s nehmotnými bytostmi. Toto vědění je prostřednictvím různých 

strategií vyjednávané jako reálné. Jak ale formuje sociální světy mých informátorů? 

Touto otázkou se zabývá následující kapitola.  

Jde samozřejmě o nesmírně komplexní otázku a já nemám přehnané ambice. 

Bylo by krajně obtížné zodpovědět jí v úplnosti a vyčerpávajícím způsobem. Přesto 

jsem však v terénu našel určité podobnosti v tom, jak magické vědění formuje žité 

sociální světy mých informátorů. V této kapitole přistupuji k magickému vědění jako 

k prostředku vedoucímu k určité akceschopnosti – ať už jde o poodhalení závoje 

budoucnosti, léčby psychického nebo fyzického stavu klienta, nebo o nějaké konkrétní 

změny ve vnější realitě. Čarodějnice se stávají specialistkami na ony magické formy 

vědění; a právě ty je zaplétají do rozvětvené sítě vztahů jako prostředníky mezi lidským 

a mimo-lidským, mezi světským a duchovním, mezi viditelným a neviditelným světem. 

První podkapitola se zabývá magií jako zdrojem služby a poslání, druhá podkapitola 

pak zkoumá vztahy mezi čarodějnicemi a jejich klienty. 
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6.1. Vědění jako závazek 

Mimořádně dobrý vhled do propletence vztahů obklopující vúdú kněžku 

poskytla ve své studii právě Brown (2001). Její hlavní informátorka, kněžka Alourdes, 

pro své klienty a svou komunitu představuje klíčovou spojku se světem loa, duchů 

vúdú, a to v pravém smyslu slova neboť prostřednictvím posednutí vúdú kněžky loa 

komunikují se svými svěřenci. Některým radí, s jinými se přou, některé léčí, od jiných 

vyžadují naplnění smluv, které společně uzavřeli. Jedná se o širokou škálu různorodých 

vazeb a vztahů, které kněžka zprostředkovává (Brown 2001: 329-381). Přestože přímé 

posednutí duchy není zcela běžným jevem ani v současné magické komunitě v Čechách, 

práce Brown dobře ilustruje složitou síť vztahů s mimo-lidskými aktéry, kterou 

čarodějnice – nebo kněžky – svým klientům zprostředkovávají40. Moji informátoři 

se kněžím a kněžkám vúdú v náplni jejich služeb značně podobají. Práce, kterou 

vykonávají, je stejná. Jde o léčení, věštby budoucnosti, rozličné druhy magické pomoci, 

ale i o intenzivní psychologickou podporu a poskytování duchovní opory svým 

klientům. To je ale pouhá část služby, která je poskytována lidským klientům. Její 

druhou polovinou je pak služba vyšším, transcendentálním silám – může se jednat o 

konkrétní božstva, světelné bytosti, či vesmír ve smyslu velmi obecné univerzální síly. 

Právě tento dvojitý charakter služby se stává ústřední osou, kolem níž magické vědění 

formuje sociální světy mých informátorů. 

Ideálním příkladem je praxe paní Vrbové. Ta pro ni představuje nejenom hlavní 

zdroj obživy41, ale i jak sama říká, celodenní a někdy i celonoční činnost. Její pracovní 

nasazení je ohromující. Svým klientům se věnuje sedm dní v týdnu, aniž by si 

posledních několik let brala dovolenou. Jak sama tvrdí: „Tahle práce, když se dělá a 

dělá se poctivě, tak člověk už vlastně nemá ten soukromý život. Já mám děti velké, takže 

už to nemám tak, že bych se o ně musela starat. Takže, když už to člověk dělá tím 

                                                 

40 I v Čechách už je několik jednotlivců, kteří mají různé stupně kněžského zasvěcení ve vúdú. V rámci 

výzkumu se je ale nepodařilo kontaktovat. Podobně se zde prý vyskytuje i několik vyznavačů kultu 

santería.  

41 Spíš zajímavostí na okraj jsou ceny jejích služeb, které jsou například nesrovnatelně nižší, než se 

pohybují ceny magických služeb v Praze. Služby paní Vrbové se pohybují v rámci několika set korun. 

Ekvivalentní služby v Praze se pohybují v řádech tisíců. 
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srdcem, tak ho to tak pohltí, že ta práce je i koníčkem. Člověk to pak dělá s láskou.“ 

V její zanícené službě klientům lze nalézt skutečný kus sebeobětování, se kterým se své 

práci věnuje. Nic to neilustruje tak dobře jako právě její kartotéka případů – velké 

krabice od bot, plné papírů, které jsou odshora dolů popsané drobným písmem, zaplňují 

skoro jednu stranu její kuchyně. Zapisuje do nich každý výklad karet, každý magický 

zásah, každou vizi v meditaci, která se týkala jejích klientů. Paní Vrbová tvrdí, že magii 

lze profesionálně provozovat jen, když se tomu člověk plně oddá:  „Člověk musí mít to 

zázemí. Musí mít vyřešený vztahy. Já nemám čas ani na žádné koníčky. Když čas mám, 

tak sepisuju případy.“ Své službě podřizuje většinu svého času, přičemž i během našich 

rozhovorů byla bombardována neustávajícím množstvím sms zpráv a telefonátů 

s dalšími prosbami, otázkami a žádostmi.  

 

Podobná hluboká oddanost magické cestě a spirituální službě není mezi mými 

informátory ničím neobvyklým. Podobně to vnímá i paní Hrušková, pro kterou je její 

magická práce náplní každého dne, přestože jí na rozdíl od paní Vrbové neprovozuje 

profesionálně. Sama k tomu řekla: „ (…) – tomu se totiž ani nedá říkat praxe, to kolem 

vás jde a furt to řešíte, furt to děláte – nic, co by mělo počátek a konec.“ Paní Hrušková 

se rozhodla svou magickou cestu silně omezit na dobu, kdy byla vdaná. Péče o 

domácnost a manžela nebyla slučitelná s intenzitou magické cesty, jak jí prožívala před 

svatbou. I v tom se shoduje s paní Vrbovou – není možné se plně oddat magii a 

spirituální službě, má-li člověk plnit další závazky. Podobně i pan Tis byl po narození 

svých dětí do značné míry nucen omezit svou magickou praxi, aby dostál své roli otce; 

slova paní Vrbové tak platí i pro ostatní mé informátory. 

Všichni mí informátoři se také shodli, že provozování magie rozhodně není 

koníčkem na nedělní odpoledne. Zahrnuje obtížný fyzický výcvik, často zahrnující 

diety, různé formy detoxikace či zbavení se (běžných) závislostí, ale i intenzivní 

introspektivní práci – všichni moji informátoři mluvili o nutnosti v rámci své magické 

cesty vyřešit nezvládnuté emoce, nevyvážené osobnostní rysy i traumata z minulosti. 

Součástí duchovní cesty jsou i další věci – hodiny meditací a duchovních cvičení, 

intenzivní studium magických materiálů a postupné uvádění magických postupů do 
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praxe bez nějakého pevného institucionálně zakotveného vedení42. Do magie je nutno 

investovat obrovské množství času, energie a zdrojů. Paní Hrušková to krátce shrnula 

při hodnocením své vlastní cesty: „Přinesla mi i hodně pozitivního. Prostě vidět věci a 

pracovat s nimi, pomáhat. (…) a přinesla i spoustou odříkání, potřeby vůle a 

rozhodování a zodpovědnosti, za ty věci, co dělám.“ Magie v životech čarodějnic a 

mágů nabírá mnoho podob a přináší krom jiného i povinnost starat se o věci a bytosti, 

které jsou ostatním lhostejné. Tato povinnost je součástí poslání, které nutí čarodějnice 

sloužit i přes pracovní vytížení nebo únavu. Krátce to na příkladu shrnula opět paní 

Hrušková: „Já jsem třeba v té Praze měla jeden park, o který jsem se starala a patřilo 

k tomu i to, že když jsem viděla, že někdo do toho potoka hodil pneumatiku, tak jsem – 

jak byl leden – zvedla sukni a pro tu pneumatiku došla. Vytáhla jí z vody, dala jí k té 

popelnici. I to k tomu totiž patří. Když už se o něco staráte, tak kompletně.“ Magie je tak 

v životech mých informátorů něčím nesmírně zásadním, skutečným posláním: službou 

ne nepodobnou službě v povolání lékařů či kněží. 

  

                                                 

42 Žádný z mých informátorů neprošel formální magickou výukou v rámci nějaké instituce. Většinu 

znalostí zprostředkovaly knihy o magii a následně opatrné uvádění těchto znalostí do praxe, ať už o 

samotě nebo v rámci skupiny. Přestože někteří z mých informátorů měli učitele, zpravidla se jednalo o 

vedení v nějaké velmi specifické a konkrétní oblasti.   
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6.2. Bůh i člověk: klienti v magické praxi 

Část klientely čarodějnic samozřejmě tvoří lidé. Ti se na ně obrací s širokou 

škálou žádostí a proseb – počínaje léčením těla i duše, přes magickou podporu 

v nejrůznějších životních situacích, pořádání vedených rituálů, modlitbu za ochranu na 

cestách nebo výklad budoucnosti, až po nápravu nezdárných dětí či manželů. Podobnou 

paletu služeb mohou v různé míře nabídnout všichni mí informátoři, ať už je poskytují 

na profesionální, poloprofesionální nebo amatérské úrovni. Zdaleka ale ne všichni jsou 

ochotni se věnovat všem žádostem svých klientů s takovým nasazením jako paní 

Vrbová. Paní Dubová naopak tvrdí, že obtěžovat božstva s každou takovou žádostí by 

mohlo být ve výsledku kontraproduktivní: „ (…) to je jako když budete pořád chodit k 

doktorovi, že vám něco je, tak vás taky bude mít za hypochondra. A tak myslím, že to 

funguje i tam (ve světě božstev). Když tam budu lézt s každou prkotinou jako – 

požehnejte mi na práci, požehnejte mi, ať dobře docestuju a takovýhle blbosti, co nejsou 

důležitý, tak na to taky začnou kašlat. A až bude potřeba, tak se může stát, že to selže.“43 

Podobně i pan Tis chová jistý odpor k profesionální magické práci. Zdaleka ne každá 

žádost klientů se ukáže jako vhodná (nebo etická) k magické pomoci. Čarodějnice, jako 

aktér nadaný určitou akceschopností, zároveň disponuje i nezanedbatelnou mírou 

autority. 

To jsem ostatně zažil na vlastní kůži, když jsem se účastnil sezení paní Vrbové 

s její klientkou, paní Šeříkovou. Paní Šeříková byla pohledná žena středního věku 

z krajského města, matka jednoho malého dítěte. Oba dva jsme procházeli meditací 

k odpuštění zátěží z minulých životů, jejímž účelem bylo vyřešit některé problematické 

situace v našich současných životech. Po rituální meditaci, kterou nás paní Vrbová 

provedla, nastala zajímavá situace, kterou jsem si zapsal do terénního deníku: „Po tom, 

co jsme se probudili, s námi začala paní Vrbová probírat, co jsme během meditace 

viděli. Byla na nás přitom napojená a viděla tak v podstatě totéž co my. (…) Zároveň ale 

měla vize z našich minulých životů – mě viděla jako abatyši v nějakém klášteře. Sjížděly 

                                                 

43 Jedním z možných rozdílů mezi paní Vrbovou a Dubovou, který by odlišnosti v přístupech mohl 

vysvětlit, spočívá v samotných praxích. Paní Dubová působí prostřednictvím božstev – magický zásah je 

tak zároveň interakcí, do které musí vstoupit ještě třetí strana. Paní Vrbová působí přímo, vychází ze 

svých schopností. 
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se prý za mnou davy lidí pro radu. Po této vize se na mě dívala jinýma očima, jako na 

„starou duši“, s určitým respektem, který nenáležel mému současnému já, 

dvaadvacetiletému studentovi. Paní Šeříkovou viděla v nějakém amazonském pralese 

jako kořenářku, kterou zradil její vlastní kmen. Paní Vrbová jí vysvětlila, že její 

současné problémy s nedůvěrou v milostných vztazích, na kterých pracovala i ve své 

meditaci, souvisí právě s touto zradou. Protože jí v minulém životě úkladně zavraždili, 

nese se ten pocit zrady i do tohoto života a to jí brání se plně otevřít v partnerském 

vztahu. Když jí to paní Vrbová vysvětlila, paní Šeříková na ní hleděla s nepokrytým 

obdivem. Uznala, že dává smysl.“   

Na tomto úryvku z pozorování lze dobře ukázat dvě věci. Za prvé jde o příklad 

toho, jak magické vědění – v tomto případě vize z minulého života – formuje názor a 

potažmo jednání paní Vrbové vůči mně. A za druhé je vidět typický způsob, jakým 

probíhá sezení s klientkou – paní Vrbová vlastně interpretuje klientův problém 

prostřednictvím svého duchovního poznání tak, aby získal smysl a byl v rámci 

akceschopností paní Vrbové řešitelný. Tím způsobem popisuje svou úlohu i sama: 

„Takže já říkám, že jsem ta duchovní učitelka, ať už tedy když vykládám karty, tak je 

účelem něco ty lidi naučit, aby pochopili sami sebe. (…) Protože v tomhle to je, ty lidi to 

naučit. Naučit je vlastně aby pochopili, co ta jejich duše tady má dělat, co tady mají 

vlastně vykonat, jaký mají úkol, Protože, když oni to poznají, pochopí a jdou tou 

správnou cestou, tak to je pak úplně jiný život.“ 

Jak jsem ale již několikrát naznačil, mezi klienty ve světech čarodějnic zdaleka 

nepatří jen lidé, nebo jiná fyzická stvoření jako domácí mazlíčci44. Důležitými klienty 

jsou i nefyzičtí mimo-lidští aktéři jako krajina nebo mrtví. V praxi paní Hruškové 

dokonce zabírali valnou většinu jejího času: „Tak devadesát procent cesty, devadesát 

procent času jsem pracovala s krajinou, zemřelýma, vymítáním a takový ty věci. To 

prostě nebylo, že by přišla nějaká zakázka nebo tak… Já jsem prostě pracovala, jak mi 

to přicházelo, nebyla jsme za to honorovaná, prostě dělala jsem to, protože jsem to 

dělat měla.“ Úkolem paní Hruškové nebylo pouze pomáhat lidem, právě i krajina – ve 

                                                 

44 Paní Vrbová tvrdí, že děti a domácí zvířata reagují na magické zásahy zdaleka rychleji a lépe než 

dospělí lidé. 
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smyslu živoucího okolí – představovala důležitého klienta, přičemž o ní v této interakci 

mluví jako živém „subjektu“, který vstupuje do interakce, nikoliv jako prostředí, které 

je předmětem ochrany, jak k ní přistupují nejrůznější ekologická hnutí. Marko 

Pogačnik, autor, který zásadně formoval magický způsob práce s krajinou paní 

Hruškové, sám popisuje krajinu jako svět energií, v němž žije mnoho neviditelných 

bytostí, víl a skřítků, které vlastně jednotlivé biologické procesy umožňují (Pogačnik 

1999). Paní Hrušková z tohoto důvodu také samu sebe popisuje jako kněžku Země a její 

služba má podle jejích vlastních slov formu poslání. Protože to „měla“ dělat, tak to 

dělala. Před skutečným posláním není možné uhnout45.   

Nejčastějším druhem mimo-lidských klientů jsou pak duchové mrtvých. Jde o 

neviditelnou, ale vycvičenými smysly rozpoznatelnou přítomnost zesnulých osob, které 

se zpravidla dožadují odvedení na pomyslný druhý břeh. Funkcí čarodějnice je pak být 

lidským psychopompem, lidským mostem mezi světem živých a mrtvých – jak to 

popisuje pan Dub: „jde o velice bohulibou, ale jen stěží prokazatelnou činnost“. 

Duchové mrtvých se od lidských klientů výrazně neliší. Paní Hrušková popisuje, že 

duchové mrtvých v určité části její spirituální cesty tvořili většinu jejích klientů: 

„Chodili ke mně hlavně duše zemřelých, které se tak různě nasbíraly, jak prostě zjistily, 

že tady je nějaký zdroj, který je odvede. Tak prostě přicházely. Já tenkrát bydlela 

v Praze, přímo u Olšanských hřbitovů, tak to bylo přímo.“ Bylo nečekané a 

překvapující, o jak rozšířenou praktiku se napříč spirituálními systémy jedná. Podobné 

zážitky líčí i paní Dubová a pan Dub. Také paní Vrbová s duchy mrtvých často pracuje. 

Někteří, pokud nechtějí odejít do „světla“ ihned, si nechává i nějakou dobu doma. 

Podobně jako paní Hrušková ale zdůrazňuje nutnost určité ochrany před ohromujícím 

množstvím žádostí od mrtvých duchů:  „Oni by tak chodili víc než by bylo zdrávo, až by 

mě to obtěžovalo a vyčerpalo. (…) Já si umím udělat tu ochranu a nějakým způsobem to 

korigovat. Člověk, to musí korigovat... Podívejte se, to je jako kdybyste nedal na 

křižovatce semafory, taky by to tam vypadalo šíleně. Takže já si musím vytvořit takový 

ten "semafor" (smích) a vnést do toho ten řád.“  

                                                 

45 V tomto smyslu je zvlášť biografické vyprávění paní Hruškové, Dubové i Vrbové podobné šamanským 

iniciačním narativům. Podobným způsobem také pojímají svou úlohu. 
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Zcela odlišným druhem klientů jsou pak božstva či jiné transcendentální síly, se kterými 

moji informátoři pracují. Přestože často při hovoru o sobě a své práci užívají pojmu 

„kněží“, ve vztahu k božstvům a jiným transcendentálním silám se nechovají podřízeně. 

Ten vztah je mnohem složitější a mnohem osobnější. Dlouze se o tom rozhovořila i paní 

Dubová: „Já nedělám rituály každý den, ale dá se to přirovnat k tomu, jak to dělají 

kněží v té klasické římskokatolické církvi. V neděli mají bohoslužbu pro všechny a 

potom jsou s tím Bohem tak nějak v té komunikaci, pravidelně se modlí a podobně. (…) 

No a já taky dělám občas bohoslužbu, jak ty lidi potřebují a je to opravdu, opravdu 

důležité. Ale pak jsem taky v permanentní komunikaci s těmi božstvy. Ale to je pak už 

hlavně v myšlenkách.“ Paní Dubová je v tomto smyslu skutečnou spojkou mezi světy – 

zprostředkovává kontakt vyšších sil se svými klienty, přičemž rituálnost sama je jenom 

malou součástí tohoto vztahu. Vztah mezi mágem a čarodějnicí a jeho patrony či 

duchovními spojenci ale není samozřejmým a automatickým. Jeho třeba ho vytvářet, jak 

to dále líčí paní Dubová: „Čím je vztah důvěrnější, tím ta jejich pomoc je účinnější a tím 

dostanu lepší informace. Není to jakoby výměnný obchod, je to na bázi rodičovského 

vztahu mezi námi. Ale proto jsou zapotřebí ty rituály, které mě v tom podpoří a je taky. 

Musí tam být, aby se to tady projevilo, protože to stojí obrovské úsilí.“ Právě v onom 

úzkém vztahu mezi člověkem – mágem či čarodějnicí – a jeho duchovními patrony je 

možné alternativně vidět zdroj magické akceschopnosti 

 V této kapitole jsem se snažil alespoň nastínit způsoby, kterými praktikování 

magie formuje sociální svět a sebepojetí mých informátorů. Být mágem či čarodějnicí 

ale zdaleka není pouze o otázce identity. Jde také o sociální roli a její funkci v síti 

sociálních vztahů. Tato role je ale člověku často skoro až vnucovaná, jak jsem se snažil 

nastínit úvodní citací na své vlastní zkušenosti. Z mého výzkumu vyplývá, že 

provozovat magii znamená sloužit – lidem, mrtvým duchům, krajině nebo božstvům. 

Praktikovat magii může být posláním i břemenem. Ale právě tato síť vztahů je pro 

sociální svět i identitu mágů a čarodějnic určující.  
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DOSLOV: OTÁZKY STÁLE BEZ ODPOVĚDÍ 

„Jsou věci mezi nebem a zemí, o nichž lidská moudrost nemá ani zdání.“ 

(Shakespear 1958: 307) 

Antropolog Marvin Harris u příležitosti výročního setkání Americké 

antropologické asociace v roce 1978 napsal do článku pro New York Times, že 

antropologie trpí pod knutou mystiků, náboženských fanatiků a kalifornských 

vyznavačů kultů. Konference podle něj ovládly tematické panely, které se týkaly 

šamanismu, čarodějnictví a všemožných „abnormálních fenoménů“, zatímco skutečně 

vědecké příspěvky založené na empirických studiích byly z programu vyloučeny (Harris 

1978). Možná měl v roce 1978 Harris pravdu. Možná také ne. Platí to ale dnes? Je 

vůbec možné věnovat se vědeckému výzkumu čarodějnictví a magie v současném světě?  

A má to smysl? Touto otázkou se zabývá následující reflexe vlastních výzkumných 

závěrů. 

 V šesté kapitole jsem již zmínil střet vědy a magie. Ten zuří i na akademickém 

poli a nejen v rétorice Marvina Harrise. I někteří autoři současné české psychologie bez 

uzardění užívají pojmu „magické myšlení“ (Koucká 2005), který byl aktuální snad 

v době Frazera a Lévy-Bruhla. Domnívají se, že onu bláhovou a nevyzrálou víru v 

magii je možné připsat jen dětem, zaostalým přírodním národům a jedincům stiženým 

rozličnou psychopatologií, a že ji lze dostatečně prozkoumat dotazníkem a statistickou 

analýzou. Můj výzkum byl sice skromnější, nedisponoval žádným sofistikovaným 

standardizovaným výzkumným instrumentem, ale rozhodně mě přesvědčil o tom, že 

moji informátoři nejsou ani primitivní ani psychicky narušení – naopak, jsou to 

inteligentní, hluboce spirituální lidé, jejichž názory nejde zamítnout mávnutím ruky 

(nebo výsledkem dotazníku). Tento spor jde ale za hranice filozofického boje o 

naturalismus vědy a je třeba uvažovat i v rovině mocenského politického střetu, jak to 

naznačil Latour (Latour 2003: 128-135). Komu či čemu slouží psychopatologie magie? 

Je snad vědecký diskurz úhelným kamenem politické nadvlády? Nebo magie disponuje 

ohrožující tendencí zpochybňovat základy „moderního“ myšlení? Kdo ví. Já netuším. 

 Nerad bych byl obviněn z přejímání nějakého aktivistického diskurzu. Ani na 

konci svého výzkumu stále nevím, jestli je magie mých informátorů skutečná. Mám 
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pochybnosti. Hodně věcí je mi nejasných. Ale také mě děsí privilegium objektivistické 

vědy popisovat svět jako jasně danou ukončenou skutečnost a nechci na něj přistoupit. 

Je tedy má práce skutečně vědecká, tak aby s ní byl spokojen i Marvin Harris? 

Pochybuji. To je mnohem spíše vědeckou herezí. Pod tímto provokativně rebelským 

vyjádřením ale zdůrazňuji opatrnost v závěrech, kterou mě výzkum magie naučil. 

Řečeno úvodním citátem z Hamleta – víme snad už o světě všechno, že si dovolujeme 

pod hlavičkou vědy vydat rozhodnutí o povaze existence? Nemám nejmenší ponětí. 

Tato nejistota, tolik formativní pro etiku, metodologii i analýzu mého výzkumu, mě ani 

na jeho konci neopustila. 

 Výzkum magie je totiž ošidný. Je podobný cestě labyrintem. Na jeho začátku 

jsem stál vybaven sociologickými pojmy a antropologickými teoriemi. Měl jsem celkem 

zřejmou metodologickou mapu. Když jsem ale v onom metaforickém labyrintu udělal 

jenom pár kroků, s úlekem jsem zjistil, že se mi ono oborové vybavení začíná drolit a 

rozpadat pod rukama a metodologická mapa mě naprosto zradila. Neustále jsem ztrácel 

směr a vracel se v kruhu. Nebojím se dokonce přiznat, že jsem většinu času vůbec 

netušil, co vlastně dělám. Zoufal jsem si. Každé setkání s novým informátorem mě 

přinutilo vrátit se o několik odboček zpátky a začít hledat jinou cestu – vymýšlet nové 

vhodnější metodologické přístupy, pokládat lepší otázky nebo se učit poslouchat jiným 

způsobem. V analýze jsem pak čelil mytickým příšerám filozofických pojmů a 

rozhodně po našem střetu necítím vítězství. Ale jak praví stará legenda, ten kdo vyjde 

z labyrintu, je někým jiným. I já jsem se změnil – stal jsem se méně nadutým 

teoretikem, skromnějším ve svých závěrech. Naučil jsem se určité opatrnosti. Jsou věci 

mezi nebem a zemí…   

Abych se ale vrátil k další Harrisově otázce, zdali má výzkum magie a 

čarodějnictví v dnešní době ještě smysl. Je celkem zřejmé, jaké stanovisko zastávám já. 

Koneckonců, i proto jsem se takovým výzkumem zabýval. Domnívám se totiž, že 

význam studia magie a čarodějnictví jde mnohem dál než jen za studium velmi 

specifické náboženské praxe. Dokonce ani nestojí, jak jsem předpokládal já sám na 

začátku svého výzkumu, na konfrontaci iluzorní představy současné společnosti o 

vlastní modernitě s rozšířeným praktikováním magie. Terén mě přesvědčil, že to je jen 

povrchní otázka. Postupně jsem dospěl k tomu, že jde o víc. Stejně jako Kapferer (2002) 



   

71 

 

se tak domnívám, že praktikování magie v současném světě vzbuzuje otázky vlastně 

existenciální povahy. V duchu sociologické tradice činí velmi samozřejmé procesy 

naprosto nesamozřejmými. Jakými způsoby zažíváme svět? Jakou roli v tom hraje 

individualita vnímání? Jak dosahujeme racionality ve svém světě a přesvědčujeme se o 

jeho skutečnosti? A co je to vlastně „skutečné“? Praktikování magie a čarodějnictví 

poskytuje pro výzkum takových otázek jedinečný terén.  

 Nejedná se přitom z mé strany o bezbřehý solipsismus nebo řečnický 

relativismus, ale o palčivé otázky, které je výzkumník zabývající se magií a 

čarodějnictvím přímo nucen si položit. Tyto jinak obtížně zkoumatelné, vysoce obecné 

a teoretické otázky je v rámci výzkumu magie možno řádně metodologicky uchopit a 

prostřednictvím jejich odpovědí pak přispět oboru jako celku. To je v sociologickém a 

antropologickém výzkumu činí mimořádně relevantní. Přičemž bych rád poznamenal, 

že můj vlastní příspěvek je značně skromnější a v žádném případě nemá takové ambice. 

V této bakalářské práci jsem se pokusil pouze nastínit jeden ze způsobů, jakým se dá k 

takovému výzkumu magie přistupovat, a jenom naznačit, jaké výsledky by takové 

bádání mohlo přinést. Jako velmi nosné se pak ukázalo zkoumat magii prostřednictvím 

epistemologické perspektivy. Naprosto klíčovým se také ukázalo zúčastněné 

pozorování, na které by měl být při výzkumu magie kladen co největší důraz. V dalším 

výzkumu je pak třeba se orientovat právě prostřednictvím zúčastněného pozorování na 

podrobný rozbor sítě vztahů mezi aktéry magických světů, který se ukázal v případě 

mých informátorů jako určující. Podobnou důležitou výzvou v dalším výzkumu je 

mnohem hlouběji propracovat vztah mezi magií, vírou a osobní spiritualitou či 

kosmologií.  

A jaký že je můj závěr? Že čarodějnice a mágové nejsou jediní, kteří zažívají 

svět různorodými způsoby a kteří v něm hledají racionalitu. Že snad i my ostatní 

hledáme ve světě smysl a vyjednáváme jeho řád. A že možná, jenom možná, v tomto 

smyslu tančíme s čarodějnicemi všichni.        
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ZÁVĚR 

Magie se jako samostatný objekt výzkumu objevuje především v tradici sociální 

antropologie. Sociologie jí pak implicitně zkoumá ve studiích, které se zaměřují na 

alternativní podobu současné spirituality. Magie je ale v sociálně-vědním bádání často 

nejasný pojem, proto se má první výzkumná otázka zaměřovala na nalezení takového 

analytického konceptu magie, který by mi dovoloval zachytit zkušenosti mých 

informátorů. Zároveň těch nemnoho výzkumů, které se na magii v současné společnosti 

zaměřují, ji zkoumá v rámci jednoho konkrétního spirituálního proudu. Dalším cílem 

mého výzkumu bylo tedy prověřit, zdali je možné magii zkoumat jako jev napříč 

různými náboženskými směry. Druhá výzkumná otázka se pak ptala, jaký je vztah mezi 

spiritualitou a magickou praxí ve světech mých informátorů. Protože praktikování 

magie v současném světě produkuje jisté ontologické napětí, se kterým se účastníci 

výzkumu museli vyrovnat, třetí výzkumná otázka se zabývala způsoby vyjednávání 

racionality magické skutečnosti. Čtvrtá otázka pak zkoumala, jak magie formuje 

sociální světy a identitu mých informátorů. 

Výzkum byl proveden prostřednictvím etnografické metody a technik, které jsou 

její součástí: biografických rozhovorů, výzkumných rozhovorů, zúčastněného 

pozorování a analýzy textů a doplňkových materiálů. Informátoři výzkumu byli vybráni 

tak, aby se jejich magická praxe odehrávala na odlišných spirituálních podkladech. Bylo 

provedeno celkem deset rozhovorů s šesti hlavními informátory a s několika dalšími 

v rámci zúčastněného pozorování. 

Sebraná biografická vyprávění naznačují, že magii lze rozumět jako souboru 

specifických způsobů poznávání světa, které produkují vědění, jež by jinak nebylo 

dosažitelné – znalosti o budoucnosti, podrobné znalosti o zdravotním stavu klientů, 

komunikace s mimo-lidskými aktéry, atp. V terénu pak byly identifikovány jako klíčové 

následující epistemické procesy: jasnovidnost, rituální vize, výklad orákula a tělesné 

počitky. Srovnávání magických praxí jednotlivých účastníků výzkumu ukázalo, že tyto 

typy poznávacích procesů jsou rozšířené napříč náboženskými směry. V této 

epistemologické perspektivě je tak skutečně možné srovnávat současné magické praxe 

napříč spektrem spirituálních proudů.  
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Klíčová pak je analýza forem těchto epistemických procesů. Ty jsou 

strukturovány prostřednictvím soustav symbolický významů – předpovídání 

budoucnosti se tak odehrává prostřednictvím orákul, jako jsou karty nebo runy. 

Podobně i kouzla a rituály magické praxe jsou konstruovány prostřednictvím magických 

symbolů. Magické pomůcky či zvolený materiál tak získávají rozměr symbolického 

významu a jejich smyslem je ovlivnit vnější realitu kýženým způsobem. Významy 

těchto symbolů ale přímo vyvěrají z duchovní nauky, jíž se daný informátor zabývá. 

Tím je objasněna druhá výzkumná otázka a osvětleno propojení magie a spirituality 

v konkrétních světech mých informátorů. 

Specifické „magické“ epistemické procesy tedy produkují zvláštní vědění, které 

je strukturováno prostřednictvím symbolů, přičemž toto vědění je vyjednáváno jako 

skutečné. V terénu byly nalezeny následující narativní strategie, které racionalitu 

magické zkušenosti sjednávají: strategie legitimizace prostřednictvím vědy využívá 

postavení vědy jako arbitra skutečnosti a asimiluje tak do své praxe metody vědecké 

práce či vědecké poznatky. Strategie legitimizace účinkem reálnost magické skutečnosti 

zdůvodňuje pozitivním výsledkem, který magické intervence měly. Strategie 

psychologického redukcionismu se pak vyhýbá otázce, zdali je magie skutečná, a tvrdí, 

že zabývat se jí je smysluplné, protože přináší psychologický rozvoj. Tyto 

identifikované narativní strategie jsou ideálními typy; v terénu se navzájem prolínají a 

doplňují. 

Zvláštní „magické“ vědění, které bylo sjednáno jako racionální a skutečné, 

ovlivňuje sociální světy mých informátorů. V tomto smyslu je „magické“ vědění 

zdrojem specifické akceschopnosti, která vede k určité proměně sociálního světa. 

Praktikování magie tak získává povahu poslání, ne nepodobnou službě kněží či lékařů, 

kterou informátoři přijímají jako úděl či odmítají jako břemeno. Ocitají se tak 

v provázané síti vztahů. Svým klientů, mezi které patří lidé a další mimo-lidské bytosti 

jako mrtví duchové, krajina či božstva, zprostředkovávají různé druhy služeb a péče, 

přičemž tato služba zdaleka není vždy honorovaná. Je ale zdrojem autority. Z těchto 

vztahů se pak noří i identita a sebepojetí informátorů.    
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Originální znění citátu (text) 

„What's the use of doing any study in the anthropology of religion if you fix at the 

beginning and say “well, of course we know that all these fetishes are just 

representations in the minds of people.“ (Latour in Bialecki 2014: 32) 

 

Příloha č. 2: Originální znění citátu (text) 

„Do not truse whose analyze magic. They are usually magicians in search of revenge“ 

(Latour 193: 212) 

 

Příloha č. 3: Originální znění citátu (text) 

Return of Wandering Lover 

Perform during: Waxing moon, day of Venus, hour of Venus or Moon 

Materials: small piece of white paper; needle (not a pin) or dragon’s blood ink; red 

votive candle; cauldron to hold candle nad melting wax. 

Spell casting: Inscribe red candle with: ᚹ ᛏ ᛒ ᛝ ᚹ ᚠ ᚷ ; zodiac signs if intended and self. 

Light candle. If writing in own blood, heat tip of needle in flame, prick thumb of power 

hand with needle. Write with ink or own blood your own name and that of lover so it 

forms a circle. 

Draw tho circles around the names, then fold paper toward self nad touch to the candle: 

The blood speaks clearly! What does it say? Bring back my lover within one day! 

For asi I will, So Mote It Be! 

Drop all of paper into candel flame, then let burn for one hour. Bury remains. 
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