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ANOTACE 

V popředí zájmu bakalářské práce stojí osoba Margaret Alice Murrayová, britská 

antropoložka, která se proslavila svou teorií o celoevropském a organizovaném kultu 

čarodějnic. Tato teorie později velmi silně ovlivnila nově vzniklé náboženské hnutí, Wiccu. 

Má práce se snaží stručně představit čarodějný kult popsaný Murrayovou a postup, kterým 

se Murrayová ve svém působení v oblasti antropologie řídila. Mimo to se práce zabývá i tím, 

jak zakladatel Wiccy Gerald Gardner využil této populární teorie a jak se skrze něj promítla 

do jejího současného systému. Kromě stručného vývoje Wiccy se nakonec snaží práce 

vysvětlit i to, proč je toto hnutí stále atraktivní a proč je tedy Margaret Murrayová osobností 

stále hodnou pozornosti. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Wicca, Murrayová, Gardner, čarodějnice, čarodějnictví, kult 

ANNOTATION 

In the centre of the bachelor thesis’s attention lies the person of Margaret Alice Murray, a 

British anthropologist who became known for her theory of an organised European witch-

cult. The theory later heavily influenced a newly founded religious movement, Wicca. My 

work attempts to briefly introduce the witch-cult described by Murray and describe the 

approach employed by Murray in her anthropological endeavours. Moreover, the work is 

concerned with the matter of how the founder of Wicca, Gerald Gardner, used this popular 

theory and how it still can be traced within the system of modern witchcraft. Apart from the 

brief historical development of Wicca, the work seeks to elucidate why the movement is still 

quite attractive and therefore, why Margaret Murray is still a person worth paying attention 

to. 
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1 Úvod 

Ve dvacátých letech minulého století vydala Margaret Murrayová svou 

antropologickou práci The Witch-Cult in Western Europe (Čarodějnický kult v západní 

Evropě), v níž představila svou kontroverzní teorii o tom, že usvědčené ženy z doby honů 

na čarodějnice jsou ve skutečnosti vyznavačkami prastarého náboženského kultu. Tento kult 

byl podle ní jednotný a bylo ho možné najít v celém evropském a euroamerickém prostředí. 

Tato odvážná teorie nenašla v odborných kruzích zastání a právem byla odmítnuta, avšak 

nápady Margaret Murrayové později velmi silně ovlivnily nově vznikající náboženské hnutí, 

Wiccu. 

Má bakalářská práce se zabývá zejména antropologickými pracemi Margaret 

Murrayové, The Witch-Cult in Western Europe a jejím pokračováním The God of Witches 

(Bůh čarodějnic), a tím, jak se tyto publikace podepsaly na hnutí Wicca. Cílem je podat 

ucelený obraz čarodějného kultu, který Murrayová vytvořila, v českém jazyce, neboť její 

publikace nejsou do češtiny přeloženy. Abych pak mohl srovnat to, nakolik a jakým 

způsobem ovlivnila tato teorie Wiccu, sahám k publikaci Witchcraft Today (Moderní 

čarodějnictví) od Geralda Gardnera, otce Wiccy, která je jedním z wiccanských 

zakládajících textů. Posledním cílem je pak podívat se na Wiccu v současnosti a zjistit, zdali 

je pro ni Margaret Murrayová relevantní i dnes. 

Jedná se o problematiku dosti komplexní, v jejímž popředí stojí i pohled na to, jakým 

způsobem je možné nejrůznější myšlenky převzít a spojit a jak se poté vyvíjejí. Čarodějnice 

jsou zprvu zkoumány na akademické půdě antropologicky, a tak je antropologie i mým 

prvním východiskem. Margaret Murrayová je pokračovatelkou evolucionistické větve 

antropologie, zejména je však ovlivněna Jamesem Frazerem. Proto se ve své práci omezuji 

pouze na tuto antropologickou školu a pokouším se zachytit význam Jamese Frazere jak pro 

Margaret Murrayovou samou, tak pro antropologii jako celek. 

Pro poskytnutí uceleného obrazu musím však sáhnout i do oblasti historie, k čemuž 

mi dopomáhá publikace Ronalda Huttona, který se na otázku současného čarodějnictví velmi 

podrobně dívá právě z historického hlediska. Při pohledu do současného wiccanského hnutí 

pak sahám jednak po knihách Scotta Cunninghama a Raymonda Bucklanda, wiccanských 

autorů, kteří se pokusili systematicky popsat jejich rozmanité hnutí, a jednak po knize Ethana 
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Doyle Whitea, který nabízí mimo jiné jedinečný vhled do fungování wiccanské komunity ze 

sociologické perspektivy. V neposlední řadě využívám také poznatky z oboru religionistiky, 

abych mohl Wiccu popsat skutečně jako náboženské hnutí. 

Wicca je atraktivním alternativním duchovním směrem a v České republice si také 

našla své příznivce. Doufám v to, že má práce bude schopna nabídnout stručný pohled na 

její počátky, vývoj i na její současné fungování. 
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2 O Murrayové, Gardnerovi a ideových zdrojích Wiccy 

2.1 Margaret Murrayová 

 Margaret Murrayová se narodila v roce 1863 v Britské Indii1 a své profesionální 

působení začala poměrně pozdě ve svém životě2. Jejím hlavním oborem na University 

College of London se stala egyptologie, kterou se zabývala pod vedením proslulého 

Flinderse Petrieho, s nímž se také účastnila několika vykopávek. Egyptologii pak začala i 

sama přednášet, což v té době bylo pro ženu zcela výjimečné3. 

 První světová válka však vstoupila do jejího působení v egyptologii, protože 

znemožnila terénní výzkum. V této době se začala Murrayová zabývat britským 

čarodějnictvím, načež v roce 1921 vydala svou knihu Čarodějný kult v západní Evropě (The 

Witch-Cult in Western Europe). V této knize prezentuje svou teorii kultu čarodějnic, který 

přežil do 17. století po celé západní Evropě.4 Murrayová strávila většinu času v Británii, a 

to i v rámci svého egyptologického působení5, pročež se domnívám, že její styl práce by se 

dal charakterizovat spíše jako kabinetní než terénní, což je charakteristické pro evoluční 

antropology. 

 V roce 1931 vydává pokračování Kultu, knihu Bůh čarodějnic (The God of Witches), 

která zanechala strohého akademického tónu a byla výrazněji zaměřena na širší publikum.6 

                                                           
1 GUILEY, Rosemary Ellen. The Encyclopedia of Witches, Witchcraft and Wicca. New York: Facts on File, 

1999, s. 238-239. ISBN 978-0-8160-7103-6. 

2 THORNTON, Amara. Margaret Murray’s Meat Curry. Present Pasts [online]. 2014, roč. 6, č. 1 [cit. 2017-

01-11]. DOI http://doi.org/10.5334/pp.59.  

3 WHITEHOUSE, Ruth. Margaret Murray (1863–1963): Pioneer Egyptologist, Feminist and First Female 

Archaeology Lecturer. Archaeology International [online]. 2013, roč. 2012-2013, č. 16 [cit. 2017-01-11]. 

DOI http://doi.org/10.5334/ai.1608. 

4 HUTTON, Ronald. The Triumph of the Moon: A History of Modern Pagan Witchcraft. New York: Oxford 

University Press, 1999, s. 194-195. ISBN 978-0-19-285449-0.  

5 WHITEHOUSE, Ruth. Margaret Murray (1863–1963): Pioneer Egyptologist, Feminist and First Female 

Archaeology Lecturer. Archaeology International [online]. 2013, roč. 2012-2013, č. 16 [cit. 2017-01-11]. 

DOI http://doi.org/10.5334/ai.1608. 

6 HUTTON, Ronald. The Triumph of the Moon: A History of Modern Pagan Witchcraft. New York: Oxford 

University Press, 1999, s. 194-195. ISBN 978-0-19-285449-0.  

http://doi.org/10.5334/pp.59
http://doi.org/10.5334/ai.1608
http://doi.org/10.5334/ai.1608
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Roku 1933 nahradila Sira Flinderse Petrieho v jeho funkci na univerzitě7, přičemž se 

účastnila dalších vykopávek sama8. 

 Roku 1934 se podepsala pod svou esej o ženských postavách plodnosti. Jak píše 

Hutton, v této práci publikovala jednu ze svých „nejvlivnějších myšlenek, se kterými 

Murrayová přišla mimo egyptologii, a která pak přetrvávala mezi folkloristy, historiky i 

archeology až do osmdesátých let“9. V roce 1953 se stala prezidentkou Folklorní společnosti 

(The Folk-Lore Society).10 Následujícího roku vydává svou nejspíše nejkontroverznější 

práci vůbec s názvem Svatý král Anglie: Antropologická studie (The Divine King of England: 

A Study in Anthropology). V této publikaci Murrayová spojuje řadu případů úmrtí britských 

králů a politických osobností od r. 1066 až do konce 16. století. Mělo se jednat o rituální 

lidské oběti prováděné čarodějným kultem. Práci se nicméně nedostalo příznivého obecného 

ohlasu.11 

 Murrayová mimo to také velmi sympatizovala s feministickými myšlenkami a 

aktivně se zapojovala do hnutí sufražetek.12 Jak už bylo zmíněno, ve svém oboru byla 

průkopnicí, a to v tom smyslu, že byla jednou z prvních žen, která se skutečně prosadila jako 

akademický odborník. Většina z jejích teorií o čarodějném kultu sice byla vyvrácena, avšak 

                                                           
7 WHITEHOUSE, Ruth. Margaret Murray (1863–1963): Pioneer Egyptologist, Feminist and First Female 

Archaeology Lecturer. Archaeology International [online]. 2013, roč. 2012-2013, č. 16 [cit. 2017-01-11]. 

DOI http://doi.org/10.5334/ai.1608. 

8 THORNTON, Amara. Margaret Murray’s Meat Curry. Present Pasts [online]. 2014, roč. 6, č. 1 [cit. 2017-

01-11]. DOI http://doi.org/10.5334/pp.59. 

9 HUTTON, Ronald. The Triumph of the Moon: A History of Modern Pagan Witchcraft. New York: Oxford 

University Press, 1999, s. 198. ISBN 978-0-19-285449-0. Překlad z anglického originálu: “… the most 

influential ideas which Murray produced outside Egyptology, and it persisted among folklorists, historians, 

and archaeologists alike until the 1980s.” 

10 WHITEHOUSE, Ruth. Margaret Murray (1863–1963): Pioneer Egyptologist, Feminist and First Female 

Archaeology Lecturer. Archaeology International [online]. 2013, roč. 2012-2013, č. 16 [cit. 2017-01-11]. 

DOI http://doi.org/10.5334/ai.1608. 

11 HUTTON, Ronald. The Triumph of the Moon: A History of Modern Pagan Witchcraft. New York: Oxford 

University Press, 1999, s. 272. ISBN 978-0-19-285449-0.  

12 HUTTON, Ronald. The Triumph of the Moon: A History of Modern Pagan Witchcraft. New York: Oxford 

University Press, 1999, s. 194. ISBN 978-0-19-285449-0.  

http://doi.org/10.5334/ai.1608
http://doi.org/10.5334/pp.59
http://doi.org/10.5334/ai.1608
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její egyptologická práce je stále hodnotná, a to i přes to, že v tomto směru bývala často 

zastíněna svým učitelem Flandersem Petriem. Nicméně Ruth Whitehousová zdůrazňuje, že 

by úspěchy Murrayové měly být připisovány nezávisle, jako samostatné odbornici. 

Připomíná také, že například při vykopávkách narážela na řadu problémů, se kterými se její 

mužští kolegové potýkat nemuseli. Whitehousová pak upozorňuje i na to, že řada mužů i z 

jiných oborů také přišla s až absurdními teoriemi, které byly následně odbornou veřejností 

odmítnuty, ale přínos těchto lidí jejich oboru a jejich pověst neutrpěly tolik, jako ty Margaret 

Murrayové.13 

I povaha Murrayové jí pak pomáhala dlouho bojovat proti předsudkům vůči ženám 

ve vysokoškolském prostředí. Za svou osobou a svými úspěchy si stála za každou cenu. 

Svým teoriím o čarodějnictví nejspíš věřila. Nebyla křehkou a slabou ženou, a to ani po 

fyzické stránce, a neváhala se tak pustit do křížku se svými oponenty. Ač se jistě jedná o 

obdivuhodné vlastnosti, toto bylo také příčinou toho, že velmi špatně snášela jakoukoli 

kritiku. Tu pak nazývala jako nevědeckou nebo neznalou zdrojů, ze kterých Murrayová 

čerpala. Nevěřila v dobré úmysly kohokoli, kdo se ji snažil zpochybnit. Bohužel, tyto reakce 

i chyby, jichž se dopustila při konstruování své čarodějnické teorie, často zůstávaly bez 

povšimnutí mimo jiné i díky jejímu dosavadnímu výtečnému působení ve svém oboru.14 

2.1.1 Čarodějnický kult aneb chybná teorie 

Margaret Alice Murrayová je dnes nejvíce známa pro svou teorii o celoevropském 

čarodějném kultu. Ta tvrdí, že údajné čarodějnice, které byly během středověkých honů ve 

velkých počtech odsuzovány k smrti, byly ve skutečnosti členy prastarého náboženského 

kultu plodnosti. Vliv tohoto kultu, jehož prvotním zájmem byla plodnost, se rozpínal po celé 

Evropě. Avšak církev nemohla vystát takovou náboženskou konkurenci, a tak se na 

čarodějnice zaměřovaly její procesy, které měly za úkol čarodějnický kult potlačit, a i když 

                                                           
13 WHITEHOUSE, Ruth. Margaret Murray (1863–1963): Pioneer Egyptologist, Feminist and First Female 

Archaeology Lecturer. Archaeology International [online]. 2013, roč. 2012-2013, č. 16 [cit. 2017-01-11]. 

DOI http://doi.org/10.5334/ai.1608. 

14 HUTTON, Ronald. The Triumph of the Moon: A History of Modern Pagan Witchcraft. New York: Oxford 

University Press, 1999, s. 194-199. ISBN 978-0-19-285449-0. 

http://doi.org/10.5334/ai.1608
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byl pozůstatkem původního jednotného evropského náboženství, nepřežil tak sedmnácté 

století.15 

 Počátky této teorie sahají do počátku 19. století. Karl Ernst Jarcke z berlínské 

univerzity poprvé propojil čarodějnické vyznávání Satana s německým pohanstvím, přičemž 

Franz Josef Mone následně jeho počátky připsal spíše helénistickým mystériím. Negativní 

vnímání čarodějnic z nich smyl Francouz Jules Michelet ve svém díle La Sorcière, v němž 

podle Whitea tvrdí, že „pohanský čarodějný kult nebyl degenerovaný a morálně odpudivý, 

ale že byl namísto toho osvobozujícím rovnostářským hnutím, jehož cílem bylo osvobodit 

ženy a pracující třídy z opresivní nadvlády šlechty a církve.“16 

 I když byla Murrayová uznávána i pro svou egyptologickou práci, její teorie o 

čarodějnicích se ve své době staly neobyčejně populární, a to dokonce natolik, že později 

představovaly jeden ze základů nově vzniklého náboženského hnutí. Toto jistě nebylo 

úmyslem Murrayové; čarodějnictví pro ni bylo výhradně tématem akademickým a sama 

„nikdy nesnila o tom, že by její práce byla užita v učení nové generace víře v magii a 

magickým praktikám.“17 Nicméně akademici její práci dnes jednomyslně zavrhují.18 Čím se 

však Murrayová jako vědec prohřešila, že si zasluhuje takové odsouzení? 

 V prvé řadě Murrayové ke zvolenému tématu přistupuje z přísně racionalistického 

hlediska, a to bez ohledu na to, že se jedná o problematiku tak racionalismu vzdálenou.19 

                                                           
15 HUTTON, Ronald. The Triumph of the Moon: A History of Modern Pagan Witchcraft. New York: Oxford 

University Press, 1999, s. 194-195. ISBN 978-0-19-285449-0. 

16 WHITE, Ethan Doyle. Wicca: History, Belief, and Community in Modern Pagan Witchcraft. Eastbourne: 

Sussex Academy Press, 2016, s. 14-15. ISBN 978-1-84519-755-1. Překlad z anglického originálu: “… the 

pagan witch-cult had not been degenerate and morally repugnant, but had instead been a liberating egalitarian 

movement, aimed at freeing women and the working classes from the oppressive domination of the nobility 

and clergy.” 

17 SIMPSON, Jacqueline. Margaret Murray: Who Believed Her, and Why? Folklore [online]. 1994, roč. 105, 

č. 1-2, s. 89 [cit. 2017-01-11]. Překlad z anglického originálu: “… she never dreamed her work would be 

used to train new generations in the beliefs and practices of magic.”  

18 WHITE, Ethan Doyle. Wicca: History, Belief, and Community in Modern Pagan Witchcraft. Eastbourne: 

Sussex Academy Press, 2016, s. 14. ISBN 978-1-84519-755-1.  

19 SIMPSON, Jacqueline. Margaret Murray: Who Believed Her, and Why? Folklore [online]. 1994, roč. 105, 

č. 1-2, s. 89-90 [cit. 2017-01-11]. 
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Létání na koštěti pak takto připisuje halucinogenům, které po aplikaci na kůži způsobovaly 

pocity jako při letu20, čarodějnice se ve zvířata neměnily, ale jen se za ně převlékaly21, a 

ďáblovo22 znamení je ve skutečnosti tetování23. Je to však právě tento přístup, jenž 

z čarodějnic sejmul veškeré nadpřirozeno a mystično, který ji ve své době činil tak 

oblíbenou.24 

 Za velmi neprofesionální lze považovat způsob, jakým pracuje se svými zdroji. 

Nahodile totiž výpovědi čarodějnic vykládá buď naprosto doslovně, nebo je po svém 

reinterpretuje. Nepřihlíží tak k tomu, že byly vynucovány za užití tortury a ani k tomu, že 

mohou mít jiný význam na základě lidových příběhů nebo pověrčivosti, což by správný 

folklorista zohlednit měl. Ďábel podle ní pak nebyl tím, čeho se lidé báli a zasazovali ho 

často do svých příběhů jako zosobnění svého strachu, ale pouhý lidský vůdce covenu. 

Murrayová dále provádí selekci, a to jak informací z výpovědí, tak i důkazních materiálů 

samých. Takovým zastřením kontextu pak snadno reinterpretuje celkový význam výpovědi. 

Avšak i přesto, že tak extenzivně zasahuje do svých pramenů, čímž je jí umožněno je bez 

problému zasadit do své teorie, často si sama protiřečí nebo stejnou pasáž vykládá sice na 

několika místech, avšak pokaždé různými způsoby. 25 

 Murrayová neposbírala dostatek materiálu na to, aby mohla hovořit o kultu 

celoevropském. Její záznamy pochází hlavně ze Skotska, z Anglie a málo z kontinentální 

Evropy. Z toho důvodu se dopouští neoprávněné generalizace. Hutton si dokonce všímá, že 

                                                           
20 MURRAY, Margaret. The Witch-Cult in Western Europe: A Study in Anthropology. Oxford: Clarendon 

Press, 1921, s. 279-280. 

21 MURRAY, Margaret. The Witch-Cult in Western Europe: A Study in Anthropology. Oxford: Clarendon 

Press, 1921, s. 60-61. 

22 V průběhu práce užívám slovo ďábel s malým počátečním písmenem pro označení této postavy v 

křesťanském pojetí; Ďáblem s velkým písmenem pak mám na mysli člena hierarchie čarodějného kultu a jeho 

božstvo. 

23 MURRAY, Margaret. The Witch-Cult in Western Europe: A Study in Anthropology. Oxford: Clarendon 

Press, 1921, s. 87. 

24 SIMPSON, Jacqueline. Margaret Murray: Who Believed Her, and Why? Folklore [online]. 1994, roč. 105, 

č. 1-2, s. 89-90[cit. 2017-01-11]. 

25 SIMPSON, Jacqueline. Margaret Murray: Who Believed Her, and Why? Folklore [online]. 1994, roč. 105, 

č. 1-2, s. 89-96 [cit. 2017-01-11]. 
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celou sekvenci svých obřadů převzala z pouze jedné výpovědi ze skotského Forfaru26. 

Nicméně i tak je její práce velmi přesvědčivá. Velký talent totiž nachází v organizaci 

informací a v tvorbě systému, pročež se čarodějnice v jejím podání nejeví jako vymírající 

kult, ale jako náboženský směr podobně zachovalý a organizovaný jako třeba křesťanství 

samé. Tento svůj systém jednoznačně prosadila svým „utvrzujícím a dogmatickým tónem“, 

kvůli kterému jistě nebylo snadné její teorii oponovat.27 

 Názory odborníků však rozporuplné byly. Ihned po vydání její první knihy na toto 

téma se objevily kritické hlasy od těch, co její pramenné důkazy znali.28 Avšak i tak se stala 

ke konci života dokonce ředitelkou Folklorní společnosti.29 Jak je možné, že její reputace 

příliš neutrpěla? Dopomáhala ji k tomu její povaha, která se ostře proti oponentům ozývala; 

Murrayová naopak tyto vinila z nevědeckého přístupu. Toto by jí však samo o sobě úspěch 

nepřineslo.30 Murrayová se těšila pozitivní akademické pověsti pro svou práci v egyptologii 

a koncem dvacátých let byla dokonce požádána o sepsání příspěvku o čarodějnictví do 

Encyklopaedia Britannica, což jí etablovalo jako odbornici na toto téma, což dále 

znesnadňovalo kritiku vůči její osobě.31 

Téma pro akademické studium to bylo vskutku netradiční a od sepsání její knihy se 

jím jiní z Folklorní společnosti příliš nezabývali. To však zapříčinilo to, že neexistoval 

nikdo, kdo by její práci mohl jednoznačně vyvrátit, a to nejenom svými argumenty, ale také 

                                                           
26 HUTTON, Ronald. The Triumph of the Moon: A History of Modern Pagan Witchcraft. New York: Oxford 

University Press, 1999, s. 194-196. ISBN 978-0-19-285449-0.  

27 SIMPSON, Jacqueline. Margaret Murray: Who Believed Her, and Why? Folklore [online]. 1994, roč. 105, 

č. 1-2, s. 89-96 [cit. 2017-01-11]. Překlad z anglického originálu: “ (Her books have extremely) assertive and 

dogmatic tone…” 

28 HUTTON, Ronald. The Triumph of the Moon: A History of Modern Pagan Witchcraft. New York: Oxford 

University Press, 1999, s. 198-200. ISBN 978-0-19-285449-0. 

29 WHITEHOUSE, Ruth. Margaret Murray (1863–1963): Pioneer Egyptologist, Feminist and First Female 

Archaeology Lecturer. Archaeology International [online]. 2013, roč. 2012-2013, č. 16, s. 123 [cit. 2017-01-

11]. DOI http://doi.org/10.5334/ai.1608. 

30 HUTTON, Ronald. The Triumph of the Moon: A History of Modern Pagan Witchcraft. New York: Oxford 

University Press, 1999, s. 198-200. ISBN 978-0-19-285449-0. 

31 SIMPSON, Jacqueline. Margaret Murray: Who Believed Her, and Why? Folklore [online]. 1994, roč. 105, 

č. 1-2, s. 89-96 [cit. 2017-01-11]. 

http://doi.org/10.5334/ai.1608
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vědeckou kapacitou. V laických kruzích byla její teorie přijímána s entusiasmem. To bylo 

umocněno i její druhou knihou na téma, The God of Witches, která cílila právě na širší 

veřejnost. Jak si Simpsonová všímá, vystřídala v ní suchý akademický tón za emocemi 

protkanou obranu a oslavu perzekuovaného náboženského kultu.32 Ač byla kritizována od 

svého sepsání, její teorie se dle mého názoru získala nezanedbatelné přízni. Kupříkladu stihla 

natolik prolnout s populární kulturou, že i dnes je možné stále vysledovat její přetrvávající 

stopy; obraz covenu tančících čarodějnic na svých sabatech není nikomu zcela neznámý. 

  

                                                           
32 SIMPSON, Jacqueline. Margaret Murray: Who Believed Her, and Why? Folklore [online]. 1994, roč. 105, 

č. 1-2, s. 89-96 [cit. 2017-01-11]. 
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2.2 Evolucionistická antropologie a James Frazer 

 V rámci egyptologie Murrayová sice kráčela ve šlépějích Flinderse Petrieho, avšak 

její antropologické působení ovlivnil jiný velikán. Na její práci je jasně rozpoznatelná stopa 

Jamese George Frazera, který se do historie kulturní antropologie zapsal svou Zlatou 

ratolestí. 

 Frazer sám je pak stoupencem tzv. evolucionistické antropologie. Ta je 

evolucionistickou proto, že v ní jsou na kulturu aplikované poznatky darwinistického učení 

o biologické evoluci. Stejně jako se buněčné organismy vyvíjejí z jednodušších ve složitější, 

jednotlivé kultury přecházejí ze svých primitivních forem k vyspělejším. Soukup toto zve 

teorií vývojového paralelismu, podle níž navíc všechny kultury musejí projít obdobnými 

fázemi vývoje. Mimo to je antropologický evolucionismus charakterizován předpokladem 

psychické jednoty lidstva a metodou komparace. Psychická jednota lidstva spočívá v tom, 

že „člověk vždy a všude disponuje stejnými mentálními vlastnostmi, které jsou nezávislé na 

rase, prostředí nebo době”. Vezmeme-li v potaz jak tuto jednotu, tak teorii paralelismu, je 

možné vidět, že evolučním antropologům nic nebrání v užití metody komparace a aplikovat 

například výzkumy primitivních kmenů Afriky na raná stádia vývoje evropské společnosti.33 

 I východiska evolucionismu jsou v The Witch-Cult in Western Europe patrná. Jedním 

z nejzajímavějších závěrů, ke kterým se Murrayová ve svém díle dopracovala, je tvrzení, že 

ďáblova znamení, která byla popsána jako zabarvená a uměle vytvořená místa na kůži, jsou 

ve skutečnosti tetování. Anglické slovo pro tetování, tattoo, je polynéského původu34 a 

kmeny Polynésie mohly být evolučními antropology považovány za primitivní. Murrayin 

čarodějný kult je přežitím dávného primitivního kultu v Evropě; představa přežití tetování, 

od kterého musela středověká evropská společnost již upustit, není pak až přehnaně 

ambiciózní. V dnešní době je však k tomuto kulturnímu a vývojovému paralelismu 

přistupováno mnohem opatrněji. Fleure k tomuto podotýká, že „podobnost nebo dokonce 

                                                           

33 SOUKUP, Václav. Přehled antropologických teorií kultury. Vyd. 2. Praha: Portál, 2004, s. 24-25. ISBN 

80-7178-929-1. 

34 HARPER, Douglas. Tattoo. Online Etymology Dictionary [online]. © 2001-2017 [cit. 2017-01-10]. 
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náhoda nemusejí znamenat homologii, pokud tedy tato podobnost nesahá do skutečně 

značných detailů.“35 

 Frazer se narodil v Glasgow roku 1854. Rodina mu poskytla výborné zázemí, které 

v něm zanechalo krásné vzpomínky i touhu po pravém poznání. Své vzdělání, které ovlivnila 

postava G. G. Ramsayho, završil na Cambridge. Právě Ramsay ho vedl ke studiu klasických 

autorů, kterými se zabýval v raných letech svého profesního života. Na univerzitě se však 

seznámil s Williamem Robertsonem Smithem, který se zabýval komparativním 

náboženstvím. Ten se později stal editorem pro Encyklopedii Britannicu (Encyclopaedia 

Britannica) a Frazera požádal o napsání několika příspěvků, mezi nimiž se nacházely 

zejména témata o totemismu a tabu. Toto přátelství spolu s prací na těchto příspěvcích značí 

začátek Frazerova působení v oblasti antropologie a etnologie.36 

Frazer byl velmi pilným učencem. Zanechával po sobě nepřeberné množství 

poznámek charakterizované pečlivou klasifikací materiálů spolu s objasněním jejich 

významu. Právě taková práce stojí za tím, že Frazer později vydal tak velké množství 

důsledně zpracovaných publikací, z nichž je nejvýznamnější právě Zlatá ratolest.37 Mimo 

akademickou hodnotu svých prací vděčí Frazer za svou popularitu i studiu klasických autorů 

a oblibě v anglické literatuře, což jistě tříbilo jeho poutavý styl, a pak i své ženě Lily Grove, 

s níž měl pevný vztah a která se věnovala propagaci Frazerovy práce.38 

V souladu s principy evolucionismu zkoumá Frazer ve Zlaté ratolesti vztah mezi 

magií, náboženstvím a vědou. Magie měla být prvotním vztahem člověka k neživé přírodě. 

Je hodně podobná vědě, protože se jedná o snahu člověka přírodu vlastními silami ovlivnit. 

                                                           
35 FLEURE, Herbert John. James George Frazer: 1854-1941. Obituary Notices of the Fellows of the Royal 

Society [online]. 1941, roč. 3, č. 10, s. 903 [cit. 2017-2-10] Překlad z anglického originálu: “…similarity, 

even coincidence, need not mean homology, unless the resemblance extends to a good deal of detail.” 

36 FLEURE, Herbert John. James George Frazer: 1854-1941. Obituary Notices of the Fellows of the Royal 

Society [online]. 1941, roč. 3, č. 10, s. 897-901 [cit. 2017-2-10]. 

37 FLEURE, Herbert John. James George Frazer: 1854-1941. Obituary Notices of the Fellows of the Royal 

Society [online]. 1941, roč. 3, č. 10, s. 899 [cit. 2017-2-10]. 

38 FLEURE, Herbert John. James George Frazer: 1854-1941. Obituary Notices of the Fellows of the Royal 

Society [online]. 1941, roč. 3, č. 10, s. 914 [cit. 2017-2-10]. 
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Zatímco však provozovatel magie nerozumí tomu, že vztah mezi jeho činy a přírodními jevy 

není kauzální, vědec objevil, které činy jsou skutečně schopny přírodu ovlivnit. V okamžiku, 

kdy mág pozná svůj omyl, dojde k závěru, že musí existovat mocnější bytost, která přírodní 

jevy může ovlivňovat namísto člověka. Takovým způsobem vzniká náboženství, které se 

tedy vývojově nachází mezi magií a vědou. Soukup však namítá, že platnost tohoto systému 

„zpochybňuje nejen skutečnost, že náboženství a magie mohou koexistovat s vědou, ale 

především terénní antropologické výzkumy, které Frazerovy hypotézy v konkrétní 

empirické realitě neprokázaly.“39 

Jamese Frazera charakterizuje kabinetní styl práce. Neúčastnil se terénních výzkumů 

a své hypotézy vyvozoval z nálezů jiných, což mu také bylo vytýkáno. V tomto nachází 

podobnost s Murrayovou, která své hypotézy v Anglii zpracovala čistě na základě psaných 

dokumentů v době, kdy se nemohla věnovat egyptologii. Toto se odráží v nepřesnosti a 

spekulativnosti obou prací.40 Příčinou pro to je i princip, dle kterého Frazer při své práci 

postupoval. Vybíral aspekty víry primitivních národů, které se nám dnes zdají fantastické či 

až absurdní, a snažil se dopracovat k jejich počátkům, aby tak poodhalil jejich původní 

společenský a etický smysl. Věřil, že když vědec bude neustále přehodnocovat, zlepšovat a 

komentovat své domněnky ohledně daného tématu, dobere se k teorii, která může lépe 

vypovědět o pravdě.41 V práci Murrayové se toto odráží na tom, že se kořeny prastarého 

evropského kultu snaží najít ve výpovědi čarodějnice, která inkvizitorovi nemůže dávat 

smysl, protože ji nechápe v údajném původním kontextu. Je nicméně patrné, že takový 

                                                           
39 SOUKUP, Václav. Dějiny antropologie: (encyklopedický přehled dějin fyzické antropologie, 

paleoantropologie, sociální a kulturní antropologie). Praha: Karolinum, 2004, s. 302-303. ISBN 80-246-

0337-3. 

40 SOUKUP, Václav. Dějiny antropologie: (encyklopedický přehled dějin fyzické antropologie, 

paleoantropologie, sociální a kulturní antropologie). Praha: Karolinum, 2004, s. 302-303. ISBN 80-246-

0337-3. 

41 FLEURE, Herbert John. James George Frazer: 1854-1941. Obituary Notices of the Fellows of the Royal 

Society [online]. 1941, roč. 3, č. 10, s. 907 [cit. 2017-2-10]. 
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princip není úplně objektivní, protože dává autorovi velký prostor pro vložení jeho vlastních 

domněnek a k zabarvení celé jeho práce dle jeho libovůle.42 

Další počin Jamese Frazera pochází z jeho zkoumání magie a z jeho schopnosti 

přehledné klasifikace. Všímá si, že magie funguje dvěma základními způsoby, které nazývá 

homeopatickou magií a magií kontaktní. Homeopatická magie funguje na základě zákona 

podobnosti, který říká, že „podobné produkuje podobné“.43 Říká-li tedy Murrayová, že výše 

skoku čarodějnic měla symbolizovat výši plodin, do které porostou, jedná se o příklad 

homeopatické magie; dalším je třeba imitace pohlavního styku mezi zvířaty, která měla 

zajistit jejich plodnost. Kontaktní magie pak funguje na základě zákona kontaktu, který říká, 

že „věci, které spolu byly jednou v kontaktu, na sebe mají vliv i na dálku poté, co byl fyzický 

kontakt zpřetrhán“44. Na základě toho pak lze vysvětlit víru některých Evropanů v to, že 

osud člověka je do jisté míry svázán s osudem oddělené pupeční šňůry. Dokud je tato držena 

v bezpečí, člověk měl sílit a být pln zdraví.45 

Frazer věřil, že magie bývala často využívána ku prospěchu celého kmene. Déšť byl 

pro kmen zásadní, protože rozhodoval o životě a smrti. Pršelo-li málo, trpěla jak úroda, tak 

i zvířata a lidé. Homeopatická magie tak mohla užita k vyvolání deště, což se dělo třeba 

kapáním deště na suchou půdu, což mělo imitovat déšť padající z nebe.46 Této myšlenky se 

chopila i Murrayová, protože věří, že plodnost byla doménou čarodějnic, v důsledku čehož 

bývaly čarodějnice ústy soudců nařčeny z toho, že vyvolávají ničivé bouře. Frazer zásadně 

„změnil to, že lidé chápali primitivní náboženství jako zobecněně animistická nebo uctívající 

slunce; namísto toho se tyto náboženství zabývaly výhradně plodností rostlin, zvířat a 

                                                           
42 FLEURE, Herbert John. James George Frazer: 1854-1941. Obituary Notices of the Fellows of the Royal 

Society [online]. 1941, roč. 3, č. 10, s. 907 [cit. 2017-2-10]. 

43 FRAZER, James. The Golden Bough. New York: The Macmillan Company, 1925, s. 11. Překlad 

z anglického originálu: “… like produces like…” 

44 FRAZER, James. The Golden Bough. New York: The Macmillan Company, 1925, s. 11. Překlad 

z anglického originálu: “… thing which once had been in contact with each other continue to act on each 

other at a distance after the physical contact has been severed.” 

45 FRAZER, James. The Golden Bough. New York: The Macmillan Company, 1925, s. 40. 

46 FRAZER, James. The Golden Bough. New York: The Macmillan Company, 1925, s. 63. 
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lidí…“47 V souladu s tímto Frazerovým průkopnickým krokem definuje Murrayová svůj 

kult právě jako kult plodnosti. 

  

                                                           
47 SIMPSON, Jacqueline. Margaret Murray: Who Believed Her, and Why? Folklore [online]. 1994, roč. 105, 

č. 1-2, s. 92 [cit. 2017-01-11]. Překlad z anglického originálu: “ (Frazer’s The Golden Bough) had had a huge 

impact, shifting public understanding of primitive religions from generalised animism or sun-worship to a 

specific concern with fertility of crops, animals and humans…” 
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2.3 Gerald Gardner 

 Gerald Gardner se v úvodu své knihy Witchcraft Today, kterou zakládá Wiccu jako 

takovou a pro niž je označován za „otce čarodějnictví”, prohlašuje za antropologa. 

Antropolog dle jeho vlastních slov „vyvozuje své vlastní závěry a předkládá jakoukoli 

vlastní teorii, přičemž však musí objasnit to, že se jedná o závěry a teorie vlastní a že to 

nejsou prokázaná fakta.“48 S tímto na paměti je nutné přistupovat k celé jeho práci. Gardner 

málokdy uvádí své zdroje, a pokud ano, často jsou to čarodějnice, které ho zavázaly slibem 

mlčení, s čímž také řadu svých myšlenek ukončuje. Toto v kombinaci s tím, že řada jeho 

teorií je velmi odvážná, ve výsledku znamená, že je jeho práce vysoce spekulativní. Gardner 

zřejmě vyššího vzdělání nedosáhl a s antropologií neměl ani kariérně co dočinění; byla pro 

něj spíše koníčkem49. 

 Gardner se narodil v roce 1884 do bohaté britské rodiny, ale pro své astma byl poslán 

do teplejších podnebí, a tak svá nejčasnější léta strávil cestami po Kanárských ostrovech, 

Ghaně, Portugalsku a Ceylonu50. Vždy byl přitahován okultismem a náboženstvím51, a tak 

není divu, že byl například zasvěcen do jedné z lóží Svobodných zednářů52. Antropologie se 

poprvé dotkl na Borneu, kde na něj měly vliv kmenové praktiky Dayaků, přičemž další 

zájem rozvinula i Malajsie, kde se začal zajímat i o archeologii53. 

                                                           
48 GARDNER, Gerald. Witchcraft Today [elektronická kniha]. London: Global Grey, 2015, s. 4 [cit. 2017-

01-11]. Překlad z anglického originálu: “… draw their own conclusions and advance any theories of their 

own, but they must make it clear that these are their own conclusions and their own theories and not proven 

facts.” 

49 HUTTON, Ronald. The Triumph of the Moon: A History of Modern Pagan Witchcraft. New York: Oxford 

University Press, 1999, s. 205-207. ISBN 978-0-19-285449-0.  

50 WHITE, Ethan Doyle. Wicca: History, Belief, and Community in Modern Pagan Witchcraft. Eastbourne: 

Sussex Academy Press, 2016, s. 24-25. ISBN 978-1-84519-755-1. 

51 HUTTON, Ronald. The Triumph of the Moon: A History of Modern Pagan Witchcraft. New York: Oxford 

University Press, 1999, s. 205. ISBN 978-0-19-285449-0. 

52 WHITE, Ethan Doyle. Wicca: History, Belief, and Community in Modern Pagan Witchcraft. Eastbourne: 

Sussex Academy Press, 2016, s. 25. ISBN 978-1-84519-755-1. 

53 WHITE, Ethan Doyle. Wicca: History, Belief, and Community in Modern Pagan Witchcraft. Eastbourne: 

Sussex Academy Press, 2016, s. 25. ISBN 978-1-84519-755-1. 
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 Skutečný příběh Wiccy však začíná až tehdy, když se Gardner přestěhoval v roce 

1936 zpět na britské ostrovy a pak do oblasti zvané New Forest. Zde se stal členem okultní 

rosikruciánské divadelní společnosti, která ho jednoho dne přivedla do domu Dorothy 

Clutterbuckové, kde podstoupil iniciaci do toho, čemu věřil, že je pozůstatek starého 

čarodějnického kultu54. Odborníci se stále přou o to, zda newforestský coven vůbec existoval 

– mohlo se totiž jednat o příběh, který si Gardner vymyslel, aby dodal věrohodnost tomu, že 

si Wiccu nevymyslel zcela sám – avšak White se domnívá, že důkazy svědčí spíše 

v Gardnerův prospěch55. Svůj zájem o antropologii pak ztvrdil v roce 1939, kdy, stejně jako 

Margaret Murrayová, vstoupil do Folklorní společnosti56. 

 Ve čtyřicátých letech navštěvoval Gardner nudistický klub The Fiveacres Country 

Club, který se následně snažil odkoupit, aby tak na jeho místě mohl založit muzeum či 

centrum studia folkloru, ale hlavně aby měl prostor pro vytvoření vlastního covenu57. Klub 

se mu nepodařilo vlastnit úplně, avšak coven zřejmě založil; scházel se s ním v budově zvané 

„chata čarodějnic“ a vedl jej jako velekněz. V roce 1947 se také poprvé setkal s nechvalně 

známým Alesteirem Crowleym a byl jím zasvěcen do jeho Ordo Templis Orientis58; 

Crowley zřejmě stojí za mnoha wiccanskými rituály59, což však Gardner později 
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vehementně popírá60 a Crowleyho, ač ho považoval za přítele, nepřímo označuje za 

„žárlivého, okouzlujícího a peněz chtivého podvodníka“61. 

 V té době již Gardner toužil po tom podělit se s Wiccou s veřejností, avšak členové 

jeho covenu s tím zřejmě nesouhlasili62. To bylo zřejmě zapříčiněno neustálou platností 

zákonu o čarodějnictví z roku 1736, který byl „těžkopádným dílem osvíceneckého 

racionalismu, založeném na premise, že čarodějnictví a magie byly pouze iluzemi“ a jako 

takový „obsahoval řadu postihů pro lidi, kteří tvrdili, že s magií pracovali“.63 Proto mu bylo 

dovoleno sdělit něco z čarodějnických zvyklostí napřed formou prózy v jeho knize High 

Magic’s Aid (Pomoc vyšší magie), načež se po zrušení tohoto zákona mohl Wiccu skutečně 

etablovat ve Witchcraft Today (Čarodějnictví dnes, v Česku vyšlo pod názvem Moderní 

čarodějnictví), které se týká i tato práce64.  

 Negativní vnímání čarodějnic však neskončilo s pracemi Margaret Murrayové, a tak 

Gardner v letech od vydání svého osudového spisu v roce 1954 věnoval značné úsilí tuto 

představu vyvrátit. Vystupoval veřejně, poskytoval rozhovory a vedl muzeum magie a 

čarodějnictví. Gardner toužil po tom rozšířit Wiccu co nejvíce, a tak horlivě nabíral nové 

členy. Jednou z prvních byla například Doreen Valiente, které se říká „matka čarodějnic“ a 

která působila i jako jeho velekněžka, nebo později Raymond Buckland, který Wiccu 

pomohl šířit na americké půdě. Gardner se snažil prosadit nový náboženský směr tak silně, 

že řada členů začala kritizovat jeho sebestřednost nebo to, že porušoval zásadu, že 
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čarodějnice musí před iniciací počkat rok a den. To způsobilo to, že se mnozí od Gardnerovi 

skupiny oddělili, mezi nimi i Valiente, a začali zakládat nové coveny nebo přímo tradice. 

Avšak je to i díky jeho zapálení pro Wiccu, díky čemu žila i po jeho smrti a existuje až do 

dnešních dní.65  
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2.4 Wicca a její kořeny 

Wicca je novodobý náboženský proud, kteý vznikl mezi léty 1921 a 195066. Jeho 

počátky lze tedy klást do doby od napsání The Witch-Cult in Western Europe až do 

padesátých let, kdy Gerald Gardner vydal svou knihu Witchcraft Today. Její původ tedy není 

prastarý, na což se mimo jiné pokouší tato práce poukázat, a je tedy oprávněné ji se svým 

vznikem ve dvacátém století řadit mezi nová náboženská hnutí.67 Je to však právě na základě 

tohoto vžitého tvrzení, dle kterého se Wicca řadí mezi novopohanské směry, které „se 

prezentují jako oživující, obnovující nebo nějakým způsobem propojené s předkřesťanskou 

minulostí“68. Slovo Wicca pochází ze saského označení pro čaroděje nebo čarodějnici a bylo 

poprvé použito Geraldem Gardnerem jako označení pro jeho nový systém.69 

Zároveň je charakterizována svým ortopraktickým přístupem, který klade větší důraz 

na správné praktické uplatnění svých doktrín v každodenním životě. V případě Wiccy je 

touto praxí zejména magie, tedy sesílání kouzel a vykonávání magických rituálů, které mají 

zlepšit život jedince. Tímto je však praxe upřednostněna na úkor pevně daných článků víry. 

Tedy je důležitější, že člověk správně vykoná rituál, ale to, vyznává-li Artemidu nebo Matku 

zemi, je zcela ponecháno více či méně na něm samotném. Ve výsledku je tedy Wicca jako 

směr poměrně těžko definovatelná; na rozdíl od křesťanství nemá žádné písmo svaté, na 

jehož základě by bylo možné podrobněji určit, v co přesně wiccané věří. Nicméně tím je i 
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zapříčiněn prostor, který je v tomto směru ponechán synkretismu.70 Wiccané čerpají z více 

různorodých pramenů, jejichž výběr není omezován náboženskou autoritou. I White píše, že 

„je těžké jednoduše kategorizovat pohanské umění jako teistické náboženství, protože 

zatímco většina praktikujících aktivně věří a uctívají svá božstva, jiní na ně nahlížejí pouze 

jako na psychologické symboly nebo archetypy, a je tak bez problému možné být zároveň 

wiccanem a ateistou nebo agnostikem.“71 

Synkreze stojí za samými počátky hnutí a bylo by tak troufalé tvrdit, že by 

Murrayová jako jediná ovlivnila Wiccu a vtiskla ji svou tvář; podobně je na tom ale i otec 

čarodějnictví Gerald Gardner. 

Prvním zdrojem, z něhož čerpá, je romantismus.72 Romantismus je myšlenkový směr 

typický pro období od pozdního 18. století do poloviny 19. století, který zasáhl mnoho 

odvětví lidské činnosti. „Byl také do jisté míry reakcí proti osvícenství a proti racionalismu 

18. století a proti fyzickému materialismu obecně. Romantismus kladl důraz na 

individualitu, subjektivitu, iracionalitu, na nápaditost, osobitost, spontaneitu, emocionalitu, 

vizionářství a na transcendentnost.“73 Domnívám se, že tyto myšlenky jsou Wicce opravdu 

vlastní. Odpor k materialismu, transcendentnost i iracionalita jsou patrné z toho, že se jedná 

o systém, jemuž je magie zcela vlastní. Subjektivitu, osobitost a nápaditost Wicca vyjadřuje 

svým volným přístupem k věrouce. Individualistická stránka je pak znát i na teorii 

                                                           
70 CLIFTON, Chas S. Contemporary Paganism. In: MAGEE, Glenn Alexander, ed. The Cambridge 

Handbook of Western Mysticism and Esotericism. New York: Cambridge University Press, 2016, s. 335. 

ISBN 978-0-521-50983-1. 

71 WHITE, Ethan Doyle. Wicca: History, Belief, and Community in Modern Pagan Witchcraft. Eastbourne: 

Sussex Academy Press, 2016, s. 86. ISBN 978-1-84519-755-1. Překlad z anglického originálu: “…it is 

difficult to simply categorize the Pagan Craft as a theistic religion, because while most practitioners do 

actively believe in and venerate their deities, there are others who view them solely as psychological symbols 

or archetypes, and thus it is perfectly possible to be both Wiccan and an atheist or agnostic.” 

72 WHITE, Ethan Doyle. Wicca: History, Belief, and Community in Modern Pagan Witchcraft. Eastbourne: 

Sussex Academy Press, 2016, s. 20-22. ISBN 978-1-84519-755-1.  

73 Britannica, překlad: “It was also to some extent a reaction against the Enlightenment and against 18th-

century rationalism and physical materialism in general. Romanticism emphasized the individual, the 

subjective, the irrational, the imaginative, the personal, the spontaneous, the emotional, the visionary, and the 

transcendental.”; https://www.britannica.com/art/Romanticism 



27 
 

čarodějného kultu Murrayové; jeho členové se stavěli do opozice proti většinové společnosti, 

za což byli i pronásledováni. 

Hutton si všímá, že romantismus měl zásadní vliv na vnímání pohanských božstev. 

Před romantismem, v dřívějších směrech stejně tak jako ve starověku byly doménami bohyň 

„aspekty civilizace a lidských aktivit mnohem více než aspekty přírodního světa.“74 Toto se 

pak například projevilo i v žebříčku oblíbenosti různých bohyň, a tak zatímco Juno bývala 

mezi nejoblíbenějšími bohyněmi a reprezentovala archetyp královny, s příchodem 

romantismu ji vystřídala Proserpína jako bohyně měnících se období a smrti. Literární díla 

tyto představy umocňovaly, avšak počala se v nich rozvíjet i představa bohyně matky, která 

se pak ze světa literatury snadno dostala i na akademickou půdu.75 Podobným procesem pak 

prošlo i božstvo opačného pohlaví, přičemž křesťanskému Bohu podobnému Jupitera 

mnohem snadněji nahradil ďábelsky vzhlížející Pan.76 

Wicca pak čerpá i ze západní esoterické tradice, „široké řady filozofií, nábožtví a 

pseudo-vědeckých praktik, které se rozvíjeli v západní společnosti od pozdní antiky“77. 

Thelema byl systém nechvalně známého Alesteira Crowleyho spojující mysticismus s 

ceremoniální magií, která byla vždy součástí esoterických tradic. Přes Thelemu se do Wiccy 

dostala jednak ceremoniální magie s jejím přesně strukturovaným rituálem a jednak 

filosofické krédo nabádající k činnosti, která je jedinci po vůli („Čiň, jak si přeješ.“).78 
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Gardner na Crowleyho samotného odkazuje a věří, že nejspíš byl členem jeho čarodějného 

kultu a že pomohl zrekonstruovat řadu jeho rituálů79, ačkoli to byl spíš Gardner, který od 

Crowleyho čerpal80. Ceremoniální magie, jinak se také nazývající rituální magie nebo 

vysoká magie (high magic), má však kořeny hlubší než Thelema. Hutton jmenuje čtyři fáze, 

kterými evropská magie prošla. Starověký původ mají takové elementy jako je práce 

v magickém kruhu nebo využívání moci živlů. V období renesance byla v centru zájmu 

geometrie a propracovanost rituálu, načež fáze časné modernity čerpala z předchozího, ale 

pod vlivem hermetických textů se důraz přesunul na mága samotného. Poslední fází je 

osvícenství, které ceremoniální magii zahalilo rouškou mystičnosti, a ta se stala doménou 

tajných společností.81 Tím, že Wicca spíše nabádá k samostudiu, se tento vývoj magického 

umění neprojevuje jenom na samotném systému Wiccy, ale je přímo využíván členy tohoto 

hnutí v jejich každodenní praxi. 

Co dále výrazně ovlivnilo Wiccu, ale i Margaret Murrayovou je lidová magie.82 

Praktiky lidové magie jsou definovány jako takové, které „patřily do světa lidové víry a 

zvyku, přičemž se nezabývaly ani tak tajemstvími vesmíru a způsoby, jakými posilnit osobu 

mága, ale spíše praktickými léky na konkrétní problémy.“83 Součástí tohoto druhu magie 

bylo léčitelství a léčení; vesnické bylinkářky léčily pomocí blahodárných receptů, které 

skutečně dědily po předcích. Nicméně jiní lidé praktikující lidovou magii se zabývali i 

astrologií, prací s amulety, různými druhy věštění, nacházením ztracených věcí či bojem se 

zlou magií. Tito se pak inspirovali okultními spisy, a tak nebyli zcela nezávislí na učení 
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ceremoniální magie. Mimo to často pocházeli z řad řemeslníků či obchodníků, přičemž tuto 

svou magickou činnost prováděli jako vedlejší a skrytější. Spolu s hromaděním knih, jejichž 

vlastnění nebylo v jejich době obvyklé, na ně vrhalo stín nedůvěry.84 Co se však lidové 

magie a Wiccy týče, „Wicca si přivlastnila obraz lidového kouzelníka do svého chápání své 

historie, přičemž však pozapomínala na řadu praktik tradičně s lidovou magií 

spojovaných.“85  
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2.5 Shrnutí části o Murrayové, Gardnerovi a kořenech Wiccy 

Wicca se zrodila v britské společnosti na počátku 20. století. Domnívám se, že její 

úspěch spočívá i v tom, že své počátky našla v tolika různých proudech. Margaret 

Murrayová jí poskytla půdu striktně racionální, a to i přesto, že fakta byla nepřesná. Myslím 

si, že to je pro dnešní dobu vědeckých faktů skutečně zásadní. Stopa aspoň zdánlivé 

racionality musí dnes přetrvávat i v takovém systému, který pracuje s tak iracionálními 

prvky, jakými jsou kupříkladu věštění nebo magie sama. Tím, že Murrayová převedla 

tématiku čarodějnic do racionální sféry dovolila dalším generacím snáz ji uchopit. 

Gerald Gardner se pak chopil systému, který Murrayová pečlivě vybudovala, a 

navrátil do něj prvky mystična a nadpřirozena. Tyto dozajista převzal z esoterických umění, 

která byla populární v 19. století. Z Gardnerova života je patrné, nakolik byl tajnými 

společnostmi, která tato umění provozovala, fascinován. 

Wicca mimo to postihuje i témata, která jsou lidem blízká. Svůj vzor vidí jak 

v postavě lidového léčitele, nejčastěji moudré staré bylinkářky, tak i v romantických 

představách o silném a individualistickém člověku, který pro tyto své rysy bývá na okraji 

společnosti, avšak možná i proto má tak silnou vazbu k přírodnímu světu. Zaujetí historií je 

zřejmé a obrazy starých pohanských božstev v naší společnosti také přetrvávají po staletí. 

Mám za to, že všechny tyto rysy Wiccy se příhodně kloubí v jeden celek tak, že je schopna 

zaujmout vskutku širokou škálu lidí. Soudím však také, že nakolik je toto rozpětí zájmů 

rozsáhlé, natolik nesahá příliš do hloubky, což se ukazuje i v dalších kapitolách a což může 

stát za tím, že je v moderní wiccanské komunitě tak silně podněcováno samostudium.  
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3 Teorie čarodějného kultu a Wicca 

3.1 Kontinuita náboženství 

3.1.1 Murrayová: Přežití čarodějného kultu 

 Murrayová se ve své první kapitole zabývá otázkou přežití starého náboženství. 

Teoretizuje, že pohanské zvyky a rituály byly běžně udržovány až do příchodu křesťanské 

víry do Británie. Konverze ke křesťanství proběhla nejprve u nejvyšších vrstev obyvatelstva. 

Pohanství však bylo stále udržováno, a to nejdéle u vesnického obyvatelstva. Nejrůznější 

rituály přetrvaly v lidových zvycích, i když se stávali předmětem křesťanských zákazů a 

jejich praktikování bylo dokonce trestáno. Toto vyvrcholilo v 15. století, kdy se vydáním 

buly Innocenta VIII. křesťanství jasně vymezilo vůči čarodějnictví86 a krátce nato započaly 

čarodějnické procesy. 

 Kde tedy Murrayová čerpá? O tomto starém kultu se zachovalo jen málo psaných 

záznamů, jelikož to byli právě křesťané, kteří rozšířili užívání písma. Autorka k záznamům 

církve přistupuje s velkou nedůvěrou či až přímo s nelibostí; viní křesťanské učence z toho, 

že k tomuto starému náboženství nepřistupovali zcela bez předsudků. Podobně tedy 

přistupuje autorka i k samotným pramenům, tedy k dokumentům inkvizitorů, kteří vedli 

čarodějné procesy. Jejich interpretace výpovědí údajných čarodějnic pak právě z tohoto 

důvodu buď přímo odsuzuje, anebo je zlehčuje. Toto Murrayová ospravedlňuje tím, že 

„studovala fakta, nikoliv jejich názory“87, což jí však příhodně umožňuje provést 

reinterpretaci po svém. Na kult však podle ní dokonce „odkazují klasičtí autoři, církevní 

zákony a jiné právní a historické záznamy“88, což podporuje její teorii a existenci kultu. 
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 Řada církevních nařízení se dle Murryové snažila potlačit rituály plodnosti. Plodnost 

tedy byla hlavním zaměřením náboženství pohanů a je tak autorkou připodobňováno 

k ostatním náboženstvím podobného rázu, která existovala ve starověkém světě i jinde 

v Evropě. Ve snaze potlačit kult označila církev nekřesťanské praktiky za zlé, což zapříčinilo 

to, že jestliže čarodějnice kdysi oslavovaly plodnost, v očích křesťana se najednou staly 

původci špatné úrody či nemožnosti počít89. Murrayová zde obrací význam důkazního 

materiálu; ten tvrdil, že čarodějnice plodnost ničily, avšak Murrayová v domnění, že je 

křesťané nepochopili, tvrdí pravý opak90. 

3.1.2 Gardner: Pokračování kultu 

 V padesátých letech vydal Gerald Gardner svou knihu Čarodějnictví dnes. V této 

knize Gardner označuje čarodějnictví za náboženství91 a obsahuje také úvod napsaný 

Margaret Murrayovou. V něm píše: 

„V této knize Dr. Gardner tvrdí, že na různých místech Anglie našel skupiny lidí, kteří stále 

praktikují ty samé obřady, jako tzv. ‚čarodějnice‘ ve středověku, a že tyto obřady skutečně 

přežili a nejsou pouze okopírovány z knih.“92 

 Jak je zřejmé z dalších kapitol, bylo nejspíš těžké uvěřit, že Gardner nic 

neokopíroval, protože jeho kult se až moc nápadně shoduje s tím Murrayové. Ona sama tak 

nijak nehodnotí pravdivost Gardnerových tvrzení. Avšak sepsáním svého úvodu jednak 

poskytla celé jeho knize váhu své vědecké autority a jednak Gardnerovo nově vznikající 

náboženské hnutí definitivně dala do přímé spojitosti se svou teorií čarodějného kultu, 
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pročež bylo pro kohokoli těžší napadnout Gardnera pro jistý druh plagiátorství. Zatímco 

Murrayová sama původně přežití pohanských praktik datovala do sedmnáctého století93, 

Gardner vytvořil prostor pro to, aby kontinuita náboženství pokračovala až do stolení 

dvacátého a vedla přímo ke Gardnerově Wicce. Ve výsledku tak její údajný kult nevymřel, 

ale pokračuje do současnosti. A tak poměrně snadno vznikl mýtus o Starém náboženství, 

kterého je Wicca právoplatným pokračovatelem. 

Gardner pak prohlubuje představu o stáří kultu tím, že si všímá podobností se 

skandinávskými ságami a dále čarodějný kult srovnává i s náboženstvím keltských druidů94. 

Sama Murrayová o této spojitosti také polemizovala, ale píše zároveň, že „popisky 

klasických autorů jsou trochu příliš nejasné a málo početné na to, aby takové tvrzení mohlo 

být prokázáno“95. Gardnerův popis druidů je ve shodě s tím, jak by popsal čarodějnice: byli 

to „kněží, doktoři a učitelé, kteří mohli zapříčinit dobrou či špatnou úrodu, ženy i domácí 

zvířata mohli učinit plodnými, a způsobit magický (hypnotický) spánek“96. Gardner 

přiznává, že toho o víře druidů nemůže tvrdit mnoho, avšak myslí si, že jim nebyl cizí 

koncept reinkarnace. Druidové zahalují tedy nově vznikající Wiccu do keltského hávu a 

odkaz na ně umožňuje Gardnerovi zakomponovat do jeho systému východní koncept 

reinkarnace, který by se dle mého názoru jinak jevil jako až příliš cizorodý. 

Gerald Gardner navazuje na Murrayino tvrzení o rozšířenosti kultu po celé Evropě. 

Čarodějnice také dává do spojitosti s postavami vesnických bylinkářek, které skutečně 

rozšířené byly. Kultu tedy bylo umožněno nejlépe přežít na vesnici, v izolovanějším 

prostředí a ve skrytu. Stejně jako Murrayová tvrdí Gardner, že s příchodem křesťanství přišly 

i persekuce pro čarodějnice a později se musel začít skrývat. Tento silně protikřesťanský tón 
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charakterizuje jak spis Murrayové, tak ten Gardnerův, a jestliže čarodějný kult kdysi 

představoval náboženskou konkurenci křesťanství, Wicca na toto může v současnosti 

navázat a skutečně tak představovat křesťanské tradici jistou alternativu. 

3.1.3 Wicca: Mýtus o starobylém kultu 

White označuje teorii čarodějného kultu jako „historický příběh, kolem něhož byla 

Wicca vybudována“ a mnozí tedy urputně věřili, že vyznávají pozůstatek prastarého 

náboženství, a to i tehdy, když byla tato teorie akademiky vyvrácena.97 To je patrné i ze spisu 

Raymonda Bucklanda, který už přiznává, že práce Murrayové není přesná, avšak ve svém 

psaní o historii čarodějnictví stále naráží zejména na Gardnerovy domněnky a tím tedy i na 

práci Murrayové. „V celé Evropě obecně Staré náboženství, ve svých mnoha různých 

formách, bylo stále prominentní v prvních tisíci letech křesťanství,“ píše. Obraz čarodějnic, 

ale i jejich středověké upalování se tak neodmyslitelně staly součástí wiccanské historie, ač 

s nimi Wicca samotná měla ve skutečnosti pramálo společného.98 

Lze tak vidět, že i když kniha Murrayové možná ztratila svou hodnotu jako 

akademické dílo, stala se skutečně „mýtem o wiccanském původu“.99 Řada wiccanů věděla, 

že teorie Murrayové jsou chybné, ale přesto se jich držela s tím, že ji neinterpretovala 

doslovně a jako fakticky správnou, ale spíš jako metaforu, jako symbolické počátky hnutí. 

Mnozí po čase přijali to, že Wicca není staré náboženství, ale nové náboženské hnutí. Avšak 

to, že tento mýtus byl pro některé bytostně důležitý, je prokázáno v jejich ostré kritice 

nasměrované k oněm odborníkům, kteří Murrayinu teorii vyvraceli, aniž by ji však byli tito 

kritici schopni sami obhájit. Pro tyto starobylost jejich náboženství mu dodává autenticitu a 

odmítnutí mýtu by znamenalo to, že Wicca není pravdivou a ohrozilo by to její existenci. 
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Jiní však zastali ten názor, že počátky Wiccy ve výsledku nehrají roli, jelikož je to systém, 

který dává smysl a funguje, a proto že stále existuje. Nicméně pravdou zůstává fakt, že tento 

mýtus je protkán jak starší wiccanskou literaturou, tak tou novější, a je to záležitost, kterou 

tak dnes není lehké uvést na pravou míru.100 

Murrayina teorie hraje v životě Wiccy zásadní roli, jelikož dle mého poskytla tomuto 

hnutí historii, na kterou mohla navazovat. Myšlenka, že se členové hnutí vztahují k něčemu 

prastarému, k původnímu prvku evropské kultury, je opravdu silná a nadchla tak i Geralda 

Gardnera. Ten Murrayinu svéráznou interpretaci evropské historie propojuje se současností 

a se svým kultem. Gardnerovy následovníky neodradily ani mnohem absurdnější tvrzení, 

která činil. Mám za to, že zásadní zlom pro Wiccu přišel až v nedávné době, kdy byla sama 

konfrontována s nepřesností či nepravdivostí jak Murrayiných, tak Gardnerových výroků. 

Hnutí se tak rozdělilo na dva tábory. První se cítil být existenčně ohrožen ztrátou své historie 

vyvrácením její pravdivosti, což bezmyšlenkovitě odmítl a trval na tom, že Murrayina teorie 

je pravdivá. Druhý byl schopen přijmout tuto nepravdivost, kterou označil za jakýsi svůj 

mytologický počátek, a důležitá pro něj nebyla ani tak historická přesnost Murrayiny teorie, 

ale spíše její praktický dopad. 
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3.2 Božstva 

3.2.1 Čarodějný kult a vyznávání Ďábla 

Murrayová ve své práci vychází hlavně ze záznamů z čarodějnických procesů, 

v nichž se obviněné hlásí k uctívání ďábla. Autorka však nevěří v to, že by čarodějnice 

sloužily zosobněnému zlu tak, jak tuto postavu chápou křesťané. Kult byl podle Murrayové 

prastarý a vždy uctíval boha, který byl benevolentní a nad svými vyznavači držel ochrannou 

ruku. Murrayová tvrdí, že „každý nekřesťanský bůh se v očích křesťanů stával oponentem 

křesťanského Boha, ti pak měli za to, že čarodějnice vyznávají Nepřítele Spasení, jinými 

slovy Ďábla“101. Křesťané, kteří čarodějnice vyslýchali, dokonce měli ve svých spisech 

zaměňovat slovo Bůh, které čarodějnice měla pronést, za slovo Ďábel. V důsledku této 

autorčiny interpretace pak musí čtenář na výpovědi čarodějnic pohlížet ve zcela jiném světle, 

jelikož slovo Ďábel najednou nabývá zcela opačného významu. Zatímco by se tak 

čarodějnictví, ze kterého byly obviněny, mohlo i nekřesťanovi zdát být neomluvitelným 

přečinem, vezme-li člověk v úvahu, že se ve skutečnosti jedná o starý způsob vyznání, který 

byl akorát nepochopen vyšetřovatelem, začíná být až nepředstavitelné, proč vlastně byly 

odsouzeny. Ony ženy se tak stávají skutečnými oběťmi náboženské diskriminace. 

Kult čarodějnic je tedy náboženským kultem, jehož božstvem je Ďábel. Z výpovědí 

čarodějnic však vyplívá, že se jim zjevoval v různé podobě, zejména pak v lidské, nejčastěji 

jako muž, méně často pak i jako žena. Jak však mohl být bůh bohem a zároveň se zjevovat 

v lidské podobě? Zdá se, že tento Ďábel v lidské podobě byl velmistrem kultu a vůdcem 

čarodějnic a jako takový byl považován za vtělení jejich boha, a tedy byl za něj také 

označován. Spravoval čarodějnické společenství na daném území a měl na starosti i obřady 

kultu či přijímání nových členů. Na první pohled se tento Ďábel nelišil od běžného člověka, 
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čarodějnice jej však poznával dle zvláštního znamení, kterým mohlo být kupříkladu gesto 

rukou, vyřčené heslo nebo bylo nošeno někde na Ďáblově osobě. 102 

Murrayová o ženě jako o Ďáblu příliš nepojednává, i když v takové roli vystupovat 

mohla. Říká však, že taková žena také bývá označována za královnu elfů (The Queen of the 

Elphin)103 nebo za královnu víl (Queen of the Faerie)104. I tato postava jasně propojená 

s lidovou slovesností bývá nerozeznatelná od Ďábla.105 Murrayová píše: „Role ženy jako 

vůdkyně kultu je stále poměrně nejasná. Profesor Pearson v ní vidí Bohyni Matku, která byla 

uctívána především ženami“106. Je možné se domnívat, že tento náznak rozlišení vyznávání 

na základě pohlaví se stal inspirací pro Gardnera, který jej mnohem více prohloubil a který 

na víly i elfy nemálokdy odkazuje. 

Jaká byla však podstata Ďábla jako božstva? Murrayová ji vyjadřuje tak, že jej 

ztotožňuje s bohem popsaným Jamesem Frazerem. Vyznáván měl být bůh se dvěma tvářemi, 

což ji vede k jeho identifikaci s římským bohem Janem. Formou tohoto jména je Dianus a 

jeho partnerkou a bohyní čarodějnic je tedy Diana.107 Tento pár byl poprvé navržen už 

Frazerem v jeho Zlaté ratolesti. Diana byla podle Frazera „považována za bohyni plodnosti, 

zejména pak jako božstvo rození dětí“108. Dianiným partnerem, který byl nazýván Králem 

lesa, je právě Janus, jehož „hlavními funkcemi jako boha byla síla nebes, hromu a dubu“109. 
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Jména Dianus a Diana (Janus a Jana) mají podle Frazera stejný slovotvorný základ s Jovem 

a Junonou, s centrálním římským božským párem, a pro podobnost jejich funkcí Frazer říká, 

že jsou tyto páry totožné.110  Lze se tedy domnívat, že Gardner čerpal z Frazerovy 

interpretace centrálního božského páru, což umožnila Murrayová tím, že je Diana s Dianou 

postavila do popředí svého čarodějného kultu. 

Stejně tak, jako se bůh čarodějnic vtěloval do podoby ženy a muže, měl na sebe brát 

i podobu zvířete, což však má být praktika z dřívější doby.111 Dělo se tak zejména v průběhu 

rituálů. Murrayová odhaluje své badatelské kořeny v evoluční antropologii tím, že tuto 

praktiku srovnává s jinými náboženskými tradicemi, kde je běžná. Z toho vyvozuje to, že 

tato rituální přeměna probíhala za pomoci masky, kožešin nebo zvířecí hlavy, kterou měl 

Ďábel během rituálu na sobě. Murrayová pak cituje poznámku pana M. A. Cooka o řeckých 

rituálech, že „přeměna ve zvíře běžně poukazuje na dříve existující zvířecí kult“112, což by 

tedy mohlo odkazovat i na počátky kultu čarodějnic. Přeměna pak byla praktikována po 

dlouhou dobu; to plyne z dlouhých pokusů křesťanů ji potlačit. 113 

Přeměna však nebyla jediným způsobem, jak na sebe mohl Ďábel vzít zvířecí 

podobu. Jevil se také jako skutečné zvíře, tedy nejen jako přestrojený člověk. Toto zvíře 

bývalo čarodějnici věnováno nejčastěji pro účely věštění. Ďábel se vůči čarodějnicím 

nejčastěji nachází v pozici učitele nebo instruktora, a tak měl i jako inkarnované zvíře 

čarodějnici s věštěním pomáhat a dohlížet na ni. 114 
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V Bohovi čarodějnic si Murrayová všímá mnoha vyobrazení boha s rohy. Ta se podle 

ní nachází na mnoha místech v Evropě, ale také například v Egyptě či Mesopotámii. Mimo 

jiné mezi ně patří i krétský Minotaur, řecký Pan, galský Cernunnos nebo anglosaský lovec 

Herne. Tato zobrazení velmi svérázně pojí v jeden kult Rohatého boha (The Horned God), 

přičemž jeho různá jména jsou pouze odrazem toho, ve které lokalitě byl zrovna 

vyznáván.115. Píše: 

„Je vysoce nepravděpodobné, že by kult Rohatého boha vymřel v jihozápadní Evropě 

v době neolitu a že by tak zůstal neznámý přes celou dobu bronzovou a dobu železnou, 

jen aby pak byl oživen s příchodem Římanů. Je logičtější předpokládat, že jeho 

vyznávání pokračovalo i v oněch dobách, kdy nebylo zaznamenáváno, a že 

pokračovalo jako jeden z hlavních galských kultů až do doby křesťanské.”116 

Tímto Murrayová údajný kult Rohatého boha pojí rovnou s čarodějnickým 

vyznáváním Ďábla, který mu ani svým vzezřením není vzdálený, pročež tvrdí, že kult přežil 

až do sedmnáctého století.117 

3.2.2 Božstvo Geralda Gardnera 

Margaret Murrayová sice obratně obrací význam slova ďábel, avšak pro Geralda 

Gardnera zůstává myšlenka, že by čarodějnice uctívaly Ďábla, ač benevolentního, značně 

problematická. Snaží se tedy popřít většinu nařčení z toho, že by Ďábel byl čarodějnicemi 

uctíván. Jeho slovy tyto ženy „lze skutečně nazvat následovnicemi primitivního náboženství, 

které je již na ústupu; jsou na své vlastní cestě, i když vědí, že církev s jejich praktikami 

nesouhlasí, ale nalézají v nich fyzické i psychologické uspokojení. A nelze to samé říci o 
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budhistech či šintoistech?“118 Je tedy patrné, že Gardner se ztotožnil s Murrayinou 

myšlenkou, že čarodějnický kult nepředstavuje náboženství ve své podstatě zlé, ale je pouze 

jistou alternativou ke křesťanství, podobně jako budhismus nebo šintoismus. Co více, jedná 

se o čistou formu původního evropského náboženství. Gardner tedy odmítá postavu Ďábla 

jako takovou, v čemž se s Murrayovou rozchází, avšak velmi se mu hodí myšlenka o 

křesťanské propagandě, která z křesťanských církví činí utlačovatele neochotné tolerovat 

náboženskou konkurenci a která činí oběti z čarodějnic a skrz ně i ze členů Gardnerova kultu  

Avšak není-li bohem čarodějnic Ďábel, kdo je jím? Mohlo by se jednat o Diana? Na 

rozdíl od Murrayové jej Gardner neidentifikuje s konkrétním božstvem; tvrdí, že jejich 

jména jsou tajná, jelikož jsou posvátná, a nemohou být prozrazována veřejnosti.119V době 

kamenné, kdy kult údajně vznikl, podle Gardnera „měli muži v tu samou dobu boha lovu, 

jehož doménou byla zvířata“120. Kult měl věřit v reinkarnaci, a tak je „bůh kultu považován 

za boha příštího světa, za boha smrti a znovuzrození nebo reinkarnace, je utěšovatelem.“121 

Gerald Gardner svému bohu přisuzuje hlavně doménu posmrtného života a znovuzrození. 

Často zdůrazňuje, že je onen bůh smrti má na starosti to, aby se jeho vyznavač narodil do té 

stejné komunity jako jeho bližní.122 
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01-11]. Překlad z anglického originálu: “Probably at the same time the men had a hunter's god, who presided 

over the animals.” 
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I přes tento svůj aspekt byl zároveň bohem lovu, který se nejčastěji objevuje s rohy 

na hlavě.123 Toto neomylně pojí Gardnerova boha s Rohatým bohem Murrayové. Její 

spekulací o tom, že rituální přeměně ve zvíře u středověkých čarodějnic předcházel kult 

uctívající zvířata, by bylo možné vysvětlit, proč Gardner připisuje svému bohu tyto dva 

odlišné aspekty; bůh lovu předcházel bohu smrti. Avšak podobně jako odmítá nařčení 

z uctívání Ďábla, odmítá Gardner i fakt, že by se čarodějnice rituálně ve zvířata měnily124, 

ač je v tomto směru Murrayino tvrzení o rituálním přestrojení zajímavé a poměrně 

uspokojivé. 

Dle mého názoru, spojení s posmrtným životem je jediná věc, která by Gardnerova 

boha mohla skutečně ztotožňovat s ďáblem, který vládne podsvětí. Avšak v jeho spojení se 

zvěří a lovem je blízko právě Dianovi, Králi lesa. Za zmínku stojí také to, že Gardner 

upozaďuje uctívání boha-muže ve prospěch bohyně, v čemž se s Murrayovou zásadně 

rozchází. V tomto směru by mohla hrát roli Bachofenova teze o matriarchátu, který 

předcházel patriarchální společnosti.125 Kult Murrayové jednoznačně v době procesů vyspěl 

do svého patriarchálního stádia, a tak jej vede muž. Gerald Gardner naproti tomu v souladu 

s Bachofenovým tvrzením uznává, že kult kdysi vedla žena. Žena v popředí kultu je původní, 

a tedy podle něj lepší forma vyznání, a tak ji Gardner v této pozici ponechal, což svědčí o 

tom, že kult opravdu představuje zakonzervované prastaré zvyklosti. V oné době kamenné, 

ze které kult pochází, se role ženy promítla do podoby, v níž byla bohyně uctívána. Tehdy 

byla známa jako velká matka (The Great Mother).126 „Bohyně čarodějného kultu je jasně 

velká matka, dárkyně života, vtělená láska. Vládne jarním radovánkám a s dalšími bohyněmi 
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i hostinám a všem požitkům, které jim následují, a je zvláště spřízněná s měsícem.“127 Tato 

spřízněnost neomylně poukazuje na Dianu. Role matky Gardnerovu bohyni také jasně 

s Dianou, respektive s Junonou držící ochrannou ruku nad ženami, spojuje. Murrayová sama 

přemýšlela o bohyni jako o matce; tuto myšlenku převzala od svého kolegy z Folklorní 

společnosti, Karla Pearsona.128 Avšak rozdílem je, že zatímco Murrayová na bohyni spíše 

pozapomíná a dále ji nerozvádí, Gardner ji naopak vyzdvihuje. To je patrné i z role 

velekněžky gardnerovského kultu. 

Gardner připouští, že kdysi byl velekněz mezi čarodějnicemi důležitou postavou, 

zřejmě se příliš nelišil od velmistra-Ďábla Murrayové. V dnešní době však má výsadní 

postavení žena, velekněžka. Ta pak v jistých rituálech zaujímá přímo místo bohyně samé; 

věří se, že velekněžka je její inkarnací.129 Mimo to, velekněz je snadno nahraditelný tak, že 

si velekněžka za pásek připoutá meč symbolizující maskulinitu.130 Vskutku, Gardner 

dokonce píše, že „je zdůrazňováno, že díky její kráse, něze a dobrotě, muž staví ženu, stejně 

jako bůh stavěl bohyni, na ústřední pozici, a tak je žena dominantní v kultovní praxi.“131 

Stejně jako velekněžka je i velekněz v průběhu rituálu považován za boha čarodějnic. Tato 

inkarnace je srovnatelná s faktem, že byl velmistr Murrayina kultu vtělením Ďábla-boha…  

Velekněz s velekněžkou tedy napodobují boha a bohyni a při rituálech hrají jejich 

roli. Tento akt funguje jako sympatetická magie; tím, že velekněžka hraje bohyni, získává 
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její moc a stává se zosobněným archetypem ženskosti.132 Bohové nejvíce přejí člověku 

dobro, které mu poskytují v podobě plodnosti.133 Na rozdíl od křesťanského boha však 

nejsou všemocní a potřebují pomoc i od člověka, které se jim dostává právě v podobě 

rituálů.134 

3.2.3 Wicca: Rohatý bůh a Trojjediná bohyně 

Co se týká božstva, Murrayová i Gardner zanechali základ, ze kterého Wicca čerpá. 

Důležité je, že oba dva mluví o bohu jako o muži i jako o ženě a zejména Gardner oba pojí 

do páru, jehož pohlavní komplementarita dává světu řád. Právě toto se stalo základem pro 

wiccanskou teologii, která se primárně utvořila jako duoteistická s Bohyní matkou a 

s Rohatým bohem v popředí. 

Pro wiccanskou teologii je pak důležité to, že byl Gardner neochoten sdělit jména 

bohů. Toto a fakt, že Murrayová svou identifikaci božího páru s Dianem a Dianou zmiňuje 

jen letmo, pak dle mého názoru vede k tomu, že wiccanské božstvo není striktně popsáno a 

je zde velký prostor pro osobní interpretaci. Z toho důvodu není možné říci, že by Wicca 

byla jednoznačně duoteistická. V průběhu let se v ní začala projevovat tendence jak 

k monoteismu, tak k duoteismu či polyteismu.135 

Spíše monoteistické smýšlení je patrné z Bucklandových i z Cunninghamových 

spisů. Pojednávají o „nejvyšší božské síle, nepoznatelné, absolutní, ze které vzešel celý 

vesmír.“136 Je však nesnadné se modlit k neforemné síle, a tak je možné se k ní vztahovat 
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skrze archetypálního boha a archetypální bohyni.137 I přes tento monoteismus ve formě 

panteismu si tak zachovává svůj ráz pohlavního rozdělení, který přetrval od Gardnera. To, 

že Gardner neodhalil jména božského páru, pak velmi snadno vede k oblíbené myšlence, že 

jsou všechny bohyně světa vlastně jen jednou bohyní vyznávanou pod jinými jmény. Všichni 

bohové jsou podobně jen jedním bohem.138 Toto je pak označováno za tzv. mírný 

polyteismus (soft polytheism), který umožňuje libovolné přebírání božstev z mnoha 

kultur139, což však synkretickému charakteru Wiccy není cizí. 

Je však velmi odvážné redukovat všechna božstva na jeden pár. Existuje tak na druhé 

straně této škály i polyteismus silný (hard polytheism), tedy takový, který tuto redukci 

odmítá a říká, že všechna božstva jsou svébytné bytosti. Tento silný polyteismus tedy ve 

výsledku tíhne spíše k nacionalistickému smýšlení a je tedy spíše charakteristický pro 

rekonstruovaná novopohanská hnutí140, ale Wicce samotné umožňuje se odpoutat od keltské 

kultury, k níž pro své kořeny tíhne spíše, a vzít za svá božstva i jiného kulturního okruhu. 

Avšak jaká je podoba božského páru v dnešní Wicce? Gardner založil tradici, ve 

které byla žena na prvním místě. Tento trend zřejmě pokračoval v průběhu zbytku dvacátého 

století. Důvodem pro to bylo, že křesťanství dávalo přednost bohu mužského pohlaví, 

přičemž zapomínalo na ženský aspekt božskosti.141 Buckland i Cunningham si tohoto trendu 

všímají a varují před ním s tím, že „se jedná o zvláštní paradox, že mnoho – ne-li většina – 

čarodějnických tradic je vino z toho samého zločinu jako křesťanství, ale obráceného 
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naruby… velebí bohyni, přičemž často úplně zapomínají na boha!“142 Lze se tedy domnívat, 

že tendence je nyní taková, že se spíše zdůrazňuje harmonie obou božstev. Bůh bývá 

nejčastěji nazýván Rohatým bohem143 a bohyně je pak Trojjedinou bohyní144; jména nemají, 

ale nejblíže by nejspíše měli k bohům Panovi a Dianě. 

Bohyně si ponechala svůj aspekt plodnosti jako svoji hlavní doménu, kterou ji 

přisoudila i Murrayová ve své knize, i když sama nebyla původcem této myšlenky. Wicca 

dnes vyznává bohyni jako trojjedinou; bohyně jsou tři postavy, panna, matka a stařena, 

v jedné. Za touto proměnou stojí zejména Robert Graves, který tyto její podoby propojil se 

třemi fázemi měsíce.145 Bohyně a její podoby jsou silně spjaty s přírodou.146 Mimo to je 

skutečným archetypem ženskosti. Phillis Currot říká: „měsíc je odrazem trojjediné bohyně 

díky fázím, kterými prochází…, a díky tomu, že žena sdílí jeho rytmus. Naše těla odpovídají 

28-dennímu cyklu měsíce a fáze našeho života odpovídají fázím měsíce.“147 

Wicca se pro svou historii stále potýká s otázkou vyznávání Ďábla. To je samozřejmě 

odmítáno. „Ve Wicce, v čarodějnictví ani v pohanských tradicích staré Evropy nebo 

Středního východu není žádný Satan… Patří zásadně a pouze jenom abrahámovským 
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náboženstvím, je jejich personifikací zla… My žádnou personifikaci zla nemáme…“148 

Namísto toho si Wicca ponechala Rohatého boha jako mužskou polovinu božského páru. 

Jako je bohyně propojená s měsícem, je bůh identifikován se sluncem, a tak je jeho doménou 

růst, zrání a sklizeň plodin, což se odráží v oslavě osmi ročních sabatů. Jeho rohy, ač 

připomínají ty Ďáblovi, upomínají na to, že vládne lesu a divé zvěři. Mimo to je také silně 

spjat se sexem, zejména pak s mužskou sexuální energií.149 Na pojetí božstva je tedy 

znatelná nejen stopa Gardnera i Murrayové, ale i Jamese Frazera. 

Božstvo je hlavním tématem jakéhokoli náboženského hnutí. Domnívám se, že 

význam Margaret Murrayové v tomto ohledu spočívá v tom, že ochotně převzala postavu 

ďábla, čímž se staví do opozice ke křesťanství, a vtiskla jí podobu starého pohanského 

božstva. Je patrné, že vliv evoluční antropologie je zcela zásadní. Předpoklad psychické 

jednoty lidstva ji umožnil spojit vyobrazení postav s rohy do kultu jednoho boha. Mimo to 

její odkaz na Frazera umožnil Gardnerovi převzít jeho představu o božském páru, což tuto 

představu legitimizovalo jako součást čarodějnického kultu. Domnívám se, že i když si dnes 

Wicca dopřává značné volnosti ohledně podoby božstva, které vyznává, její podstata je 

založena na tomto pohlavním rozdělení přírodního světa.  
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3.3 Přijímání 

3.3.1 Přijímací ceremonie kultu Murrayové 

 I když byl kult čarodějnic podle Murrayové pronásledovaný a před veřejností se 

skrýval, nové členy přesto aktivně přijímal.  Člověk se mohl stát jednou z čarodějnic buď 

jako dospělý, anebo už jako dítě. Přitom musely být dodrženy dvě hlavní zásady – člověk 

musel vstoupit z vlastní svobodné vůle a „oddat se celý, jak tělem, tak duší mistru a službě 

jemu“150. Odevzdání duše sice připomíná různé příběhy, kdy se jí ďábel snaží na člověku 

nejrůznějšími podlými způsoby vyzískat, avšak Murrayová toto interpretuje čistě 

z náboženského hlediska; odevzdání duše znamená naprosto se odevzdat náboženskému 

smýšlení a napnout všechny své duševní procesy k jeho nejvyšším cílům. 

 Podobně jako se křtí malá nemluvňata i čarodějnice odevzdávaly své děti Ďáblu. 

Inkvizici potom stačilo, aby usvědčila z čarodějnictví matku, a předpokládala, že i její dcera 

je praktikujícím členem kultu, na základě čehož ji pak i usvědčila. Nejednalo se však zcela 

o to, že by děti byly nuceny stát se čarodějnicemi. Po dosažení dostatečného věku, a tedy 

v době, kdy už jedinec chápe, co se po něm chce, bylo nutné zopakovat své přísahy Ďáblu, 

a tedy naprosto potvrdit svou pozici v kultu. 151 

 Domnívám se, že v očích inkvizitorů muselo být naprosto nepřípustné to, že by 

jedinec zavrhl křesťanského boha, a tedy zdroj nejvyššího dobra. Odmítají-li dobro, musí se 

klonit ke zlu. Právě zavržení původního náboženství, jímž bylo nejčastěji právě křesťanství, 

bylo požadavkem při přijetí dospělého jedince, pročež Murrayová soudí, že se jedná o jasný 

příklad náboženské konverze. Ta však nebyla snadná a dodržovala svou jasnou strukturu. 

 Prvním krokem ve vstupu do kultu bylo představení. Kult se měl v době perzekucí 

čeho obávat, a tak se za nového člena musela postavit osoba již známá a hodná důvěry, což 

čarodějnice pomáhalo udržovat v tajnosti. Druhým krokem bylo právě ono zpřetrhání 
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závazku k předchozímu náboženství a složení slibů novému. Tento proces byl pak leckdy 

stvrzen i tím, že nový člen přijal nové jméno symbolizující jeho nový život, podobně jako 

se tomu dělo při křtu. Jednalo se o závazek trvalý a nesmazatelný, což bylo prokázáno 

v posledním kroku přijímání, kterým bylo označení nového člena ďáblovým znamením. 152 

 Tento druhý krok sekvence přijímacích rituálů pak mnohdy doprovázel i obraz 

všeobecně známý z příběhů lidové slovesnosti. Je jím krvavý podpis smlouvy s Ďáblem. 

Podle Murrayové mohla krev být rituální obětinou novému božstvu. Ďábel-velmistr pak 

smlouvy měl ve svém držení. 153 Avšak tyto smlouvy nebyly jedinými spisy, které měl Ďábel 

v úschově. Z každého nenáboženského setkání pořizoval zápis, který byl vepsán do knihy 

v Ďáblově úschově. V této knize se nacházely i recepty na jedy a léky a na různé magické 

praktiky, pročež ji za žádnou cenu nepustil z ruky.154  

 Ďáblova znamení jsou dvojího druhu a nález obou byl pro soudce jednoznačným a 

definitivním důkazem praktikování čarodějnictví. Menší důkazní váhu mělo znamení, které 

se vyskytlo spontánně, které Murrayová vysvětluje tak, že se jednalo o nadbytečnou 

bradavku (tzv. polymastii), jež však soudci pro nedostatečné medicinské znalosti nedovedli 

vysvětlit. 155 Druhým typem bylo znamení uměle vytvořené. Čarodějnické výpovědi však 

vedou autorku k neotřelému závěru, že umělé znamení „se zdálo být zabarveným místem 

nebo vzorem, které se objevilo v důsledku bodnutí nebo štípnutí drápem nebo zuby Ďábla 

některého místa neofytovy osoby“ a s největší pravděpodobností se tedy jednalo o 

tetování.156 
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3.3.2 Gardner a iniciace do čarodějného kultu 

 Tradice přijímání dětí není u Gardnera výrazně zdůrazňována. Nicméně takové 

schopnosti jako sesílání kouzel či věštění mají u Gardnera do jisté míry nadpřirozenou 

podstatu a jako takové vyžadují jisté vrozené vlohy.157 „Obecně se mělo za to, že jejich moc 

byla dědičná nebo že čarodějnictví mělo tendenci být předáváno v rodině.“158 Dle mého 

názoru je to právě v tomto dědičném aspektu, kde Gardner inspiroval Murrayiným 

přijímáním dětí. Gardner přijímání mladých lidí vskutku podporuje, jelikož to v nich 

umožňuje vybudovat „pocit tajemnosti a úžasu“ 159. 

 Z přijímacích rituálů Murrayové je patrné, že toto náboženství je zcela jiného 

charakteru než třeba majoritní křesťanství. Jedná se o poměrně přísně uzavřenou společnost, 

do níž je možné se dostat pouze tehdy, přizve-li do ní člověka její věrohodný člen. Takové 

myšlenky se chopil i Gardner a zakládá svou tradici jako iniciační160. Toto nepochybně bylo 

inspirováno Svobodným zednářstvím a okultními společnostmi 19. století161, ale stopa 

Murrayová je zde zřetelná, jelikož jako důvod pro utajení udává perzekuce, které sice v době 

Gardnera už neznamenaly záhubu na hranici v plamenech, ale mohly mít negativní 
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společenský dopad.162 Tímto utajením Gardner často odůvodňuje to, proč jisté záležitosti 

kultu neosvětlí blíže; „ale přísahy jsou vážné a čarodějnice jsou mými přáteli,“ píše.163 

 Kult má podle obou autorů prastaré kořeny. Podle takového uvažování není tedy tak 

úplně nemyslitelné, že by tato iniciační tradice měla kořeny v řecko-římských mystériích, o 

čemž Gardner uvažuje.164 Co se mystérií týče, není ani dnes zcela jasné, co bylo jejich hlavní 

náplní, což se však Gardnerovi skvěle hodilo v tom, že to mohlo ospravedlnit i vágnost jeho 

spisu. Mystéria se vyznačovala přísnou tajností, slibem zlepšit život jedince či snahou 

vytvořit pouto mezi členem kultu a bohy, čímž se vyznačuje i kult čarodějnic.165 Iniciace 

pak má člověka od základů přetvořit; má z ní vyjít jako nový člověk.166 Gardner sice 

připouští, že mu iniciace do jeho kultu sama o sobě nadpřirozené schopnosti nedá, ale 

poskytne mu vědění k tomu, aby je rozvinul.167 Domnívám se, že jistou podobnost 

v charakteru kultu lze spatřit i u Murrayové; osobní přeměna v rámci iniciace by mohla být 

symbolizována v onom udělení nového jména; nové jméno znamená nového člověka. Mám 

za to, že i taková povrchní podobnost mezi čarodějnicemi Murrayové a antickými 

mystériemi mohla Gardnerovi dovolit tak svérázně je propojit a tím jeho čarodějnicím dodat 

větší legitimitu jako starého kultu. 

 K některým částem iniciace, o kterých Murrayová psala, se Gardner vyjadřuje, ale 

společně s osobou Ďábla je ze své tradice jednoznačně vylučuje. Jsou jimi jednak odevzdání 

těla a duše, a to i v onom smyslu, ve kterém jej chápe Murrayová, a ony krví podepsané 
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kontrakty či jakékoli grimoiry pokoušející se vyvolat Ďábla. Gardner tyto vidí tak, že byly 

vždy fabrikovány soudci u procesů, když potřebovali jednoznačný důkaz k usvědčení 

čarodějnice.168 Nicméně spisy obsahující znalosti kultu existovaly. Byly pořizovány 

čarodějnicemi samými a samozřejmě skutečně obsahovaly kompromitující materiály. Tyto 

knihy byly psány vlastní rukou, čarodějnice je měla mít neustále při sobě a pokoušet si je 

zapamatovat, aby je v případě nebezpečí mohla bez okolků spálit.169 

3.3.3 Wicca a sebezasvěcení 

S rozšiřováním Wiccy začaly vznikat mnohé coveny, společenství praktikantů 

Wiccy, které se lišily od původního systému započatého Geraldem Gardnerem. Těmto 

novým systémům se začalo říkat tradice. Existuje tak například Alexandrijská Wicca, která 

je blízká Gardnerově tradici, ale navíc obsahuje mnoho židovsko-křesťanských prvků, 

Americká keltská Wicca nebo Dianická feministická Wicce. Kvůli tomu je wiccanská 

věrouka dosti pestrá a často specifická pro daný coven nebo tradici. Některé tradice se 

rozhodnou zahalit se do roušky konkrétní kultury a vyznávat její božstva (například 

Bucklandova anglosaská Seax Wica), jiné se zaměřují spíše na společensko-politická témata, 

jako jsou feminismus či ekologie, a některé se soustředí spíše na komunitní práci.170 Původní 

z tradic je však ta Gardnerova, která proto také bývá spolu s tradicí alexandrijskou nazývána 

Britskou tradiční Wiccou.171 

Gardneriánství však bylo založené jako tradice iniciační a jako taková i pokračuje. 

Před touto iniciací se tradičně neofyt zaučuje po dobu roku a dne, než podstupuje iniciační 

rituál, který ho formálně přijímá za člena daného covenu. Iniciace do gardnerovské tradice 
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je pak po vzoru Svobodného zednářství třístupňová; ve druhém stupni se jedinec stává 

veleknězem či velekněžkou a ve třetím je mu dovoleno založit vlastní coven.172 

V prvních letech tohoto náboženského hnutí praxe v covenu výrazně dominovala, 

avšak s jeho růstem vzrostl počet případů tzv. solitérní praxe, tedy takového způsobu 

vyznání, kdy jedinec praktikuje sám nebo v páru. Dnes již tento způsob dominuje nad praxí 

v covenu.173 Solitérní praxe byla jistě ovlivněna spisy Murrayové; Buckland totiž píše o tom, 

že kdysi byli čarodějnicemi i mnozí běžní obyvatelé, podobně jako u Murrayové, pročež 

jeho tradice je i pro nezasvěcené a jeho kniha slouží jako úvod pro hledače.174 K podobnému 

účelu slouží i Cunninghamovy spisy. Ten věří, že některé coveny se stále snaží zůstat 

ve skrytu, což dnes není třeba, protože materiály jsou veřejně dostupné; Wicca již dávno 

není uzavřeným náboženstvím.175  

Pro lidi, kteří se rozhodli vyjít po solitérní stezce, byly vytvořeny různé varianty 

přijímací ceremonie, tzv. sebeiniciace nebo sebezasvěcení. Některé tyto přijímací obřady si 

vzaly za vzor gardneriánskou iniciaci, která byla přetvořena tak, aby ji mohl vykonat jedinec 

sám. Protože však pro solitérní praxi neexistuje žádná autorita, která by stanovila, jaké 

rituály jsou platné, přijímací ceremonie byla v řadě případů přetvořena či zjednodušena a 

pro někoho se tak prohlášení se za čarodějnici stalo dostatečným vstupem do Wiccy.176 

Sebezasvěcení umožnilo skutečný růst Wiccy jako náboženského směru. 

Vyznavačem se může stát každý, kdo si přeje. Takto zasvěcení lidé se často nesdružují do 

covenů, ale i tak je pro ně důležité udržovat kontakty s podobně smýšlejícími jedinci. Nejen 

                                                           
172 WHITE, Ethan Doyle. Wicca: History, Belief, and Community in Modern Pagan Witchcraft. Eastbourne: 

Sussex Academy Press, 2016, s. 101-104. ISBN 978-1-84519-755-1.  

173 WHITE, Ethan Doyle. Wicca: History, Belief, and Community in Modern Pagan Witchcraft. Eastbourne: 

Sussex Academy Press, 2016, s. 104. ISBN 978-1-84519-755-1. 

174 BUCKLAND, Raymond. Buckland’s Complete Book of Witchcraft. St. Paul: Llewellyn Publications, 

1997, s. 215. ISBN 0-87542-050-8. 

175 CUNNINGHAM, Scott. Wicca: A Guide for the Solitary Practitioner. Woodbury: Llewellyn Publications, 

2004, s. 79-81. ISBN 0-87542-118-6.  

176 WHITE, Ethan Doyle. Wicca: History, Belief, and Community in Modern Pagan Witchcraft. Eastbourne: 

Sussex Academy Press, 2016, s. 104-105. ISBN 978-1-84519-755-1.  



53 
 

že se tak tvoří lokální komunity věřících, ale svou roli si zde našel rozvoj internetu a 

v posledních letech tak vzrostl i význam sociálních sítí.177 

Avšak i tento vývoj si nachází své kritiky, a to zejména z řad vyznavačů iniciačních 

tradic. Tito na sebezasvěcené často pohlíží skrz prsty nebo je vůbec neuznávají jako 

legitimní wiccany. Proti takovému způsobu elitářství výrazně brojil Scott Cunningham. Ten 

kritizoval myšlenku, že by měl velekněz při iniciaci speciální vztah s božstvem a že by tak 

coven neofytovi byl schopen poskytnout jak tajné vědění či dokonce zvláštní schopnosti. 

„Když se Staré způsoby stanou součástí tvého života a tvůj vztah s Bohyní a bohem je silný, 

až si opatříš své nástroje a až budeš obřady a magii provozovat s radostí, jsi skutečně 

upřímný ve svém vyznání a právem se můžeš nazývat ‚wiccanem‘.“178 

Z přijímací ceremonie je zajímavý fakt, že mnoho zasvěcených na sebe po ní bere 

nové jméno, které užívá buď jenom soukromě v práci v covenu, nebo i veřejně.179 Toto by 

mohlo upomínat na skutečnost, že Murrayiny čarodějnice také od Ďábla přijímaly nové 

jméno a na to, že iniciací do kultu starověkých mystérií se z jedince stávala nová osoba. 

Příklady takových jmen jsou třeba Starhawk, Raven Grimassi nebo Silver RavenWolf.180 

Zajímavý je také vývoj, který prodělaly ony Ďáblovy spisy, tedy jednak ty, které 

pořizoval na setkáních, a jednak krvavé pakty přijímacích ceremonií. Gardner z nich udělal 

jisté poznámkové knihy, do nichž si čarodějnice zapisovaly své magické recepty. Takovým 

knihám se ve Wicce počalo říkat knihy stínů. Wicca nemá žádný posvátný text, avšak ač se 

užití knih stínů často omezuje na jakousi kuchařku kouzel či na osobní deník, z knih stínů se 
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mnohdy stávají liturgické texty, které zejména v americkém prostředí status náboženského 

textu získávají. Mnoho knih stínů bylo vydáno veřejně a zájemci jsou pobízeni k tomu, aby 

využili fungujících rituálů v nich zaznamenaných. Gardnerova kniha stínů byla mezi 

prvními vydanými, a proto se mnoho z wiccanské praxe inspiruje jí.181 

Mám za to, že přijímání členů je zásadním pro to, jakým způsobem tyto kulty fungují. 

U Murrayové je vidět, jak reinterpretuje obecně známé obrazy tak, aby vytvořila ucelený 

obraz náboženské organizace. Gerald Gardner pak tento racionálně zdůvodnitelný obraz 

využívá k tomu, aby mohl tvrdit, že iniciace tajných společností, kterými byly třeba 

Svobodní zednáři, byla odjakživa vlastní i čarodějnicím. Toto bez pochyby zahaluje jeho 

kult rouškou tajemnosti, což prohlubuje svým odkazem k antickým mystériím, o nichž není 

příliš známo, ale podobně jako Gardnerův kult jedinci přislíbila tajemnou osobní 

transformaci. V dalších letech pak lze pozorovat, že to je právě iniciační ceremonie, která 

brání kultu v rozletu. Tím, že se Wicca iniciace zbavila nebo ji značně omezila, se mohla 

skutečně dostat do širokého veřejného povědomí, což bylo podpořeno příhodným využitím 

nového komunikačního média, internetu.  

  

                                                           
181 WHITE, Ethan Doyle. Wicca: History, Belief, and Community in Modern Pagan Witchcraft. Eastbourne: 

Sussex Academy Press, 2016, s. 119-120. ISBN 978-1-84519-755-1. 



55 
 

3.4 Obřady 

3.4.1 Obřady čarodějného kultu 

 Z kapitol o obřadech je dle mého názoru nejpatrnější, jak Murrayová ke kultu 

přistupuje. Čarodějnice jsou pro ni homogenní skupinou, kterou je možné antropologicky 

zkoumat. Z tohoto pohledu je pro ni tedy možné vystopovat přesnou sekvenci jejich rituálů, 

a tak si všímá i nejmenších podrobností, jež pak zasazuje do své teorie a svérázně 

interpretuje. Čarodějnický kult vykresluje jako kult plodnosti, což je tradice započatá již 

Jamesem Frazerem.182 Pokud by však člověk opomenul tento fakt, z výpovědí čarodějnic by 

závěry Murrayové mohl vyvodit těžko. To vyplívá i z toho, že Murrayová často zmiňuje 

„zbožné zděšení“, které křesťané pociťovali při výslechu. Podle ní totiž křesťané nechápou, 

že se jedná o kult plodnost a jako takový že má i silně sexuální stránku. Murrayová navíc 

postupuje velmi lehkomyslně podle zásad evolucionistické antropologie a obřady popsané 

při procesech dává na stejnou úroveň s obřady jiných kultur, čímž do čarodějnických 

výpovědí může vmísit i velmi cizorodé prvky. 

 Hlavní náplní rituálů čarodějnic, služebnic plodnosti, bylo tedy praktikování různých 

forem léčení či léčitelství sloužící plodnosti ku pomoci, anebo se čarodějnice učily 

rozeznávat tajné jedy, jejichž užití pak plodnost naopak ničilo.183 Mnoho čarodějnic se pak 

skrývalo mezi porodními bábami a samy tvrdily, že „mají moc nad generativními orgány 

obou pohlaví“.184 Své místo si tedy v kultu našly i praktiky čistě sexuální. Ty se pak 

odehrávaly hlavně mezi čarodějnicí a Ďáblem a jednalo se o jakýsi posvátný sňatek ženy se 

samotným Bohem plodnosti.185 

                                                           
182 SIMPSON, Jacqueline. Margaret Murray: Who Believed Her, and Why? Folklore [online]. 1994, roč. 

105, č. 1-2, s. 92 [cit. 2017-01-11]. ISSN 1469-8315.  

183 MURRAY, Margaret. The Witch-Cult in Western Europe: A Study in Anthropology. Oxford: Clarendon 

Press, 1921, s. 124.  

184 MURRAY, Margaret. The Witch-Cult in Western Europe: A Study in Anthropology. Oxford: Clarendon 

Press, 1921, s. 170. Překlad z angliického originálu: “… and in every way to have power over generative 

organs of both sexes” 

185 MURRAY, Margaret. The Witch-Cult in Western Europe: A Study in Anthropology. Oxford: Clarendon 

Press, 1921, s. 175-178. 



56 
 

Mezi metodami, jakými se čarodějnice dopravovaly na svá shromáždění, rozebírá 

Murrayová i způsob, bez jakého si čarodějnici nejspíš představit nedokážeme – létání na 

koštěti. K létání čarodějnici měla navíc dopomáhat mast, kterou se natřela.186 Farmakolog 

Alfred Joseph Clark prozkoumal tři zaznamenané recepty k přípravě těchto mastí. Často 

obsahují známé jedy, zejména oměj a rulík, a také saze. Tyto jedy je možné do oběhu dostat 

aplikací na kůži a v malých dávkách mohou způsobit závrať, nepravidelnou činnost srdce či 

nemožnost popadnout dech. Je možné, že pocity vyvolané těmito symptomy aplikace jedu 

se daly přirovnat k pocitu létání.187 Je tedy vidět, že znalost jedů čarodějnicím nemusela 

sloužit jen k travičství, ale našli pro ni mnohem širší využití. 

Avšak čarodějnice se nezabývaly pouze plodností lidskou. Pro podporu růstu plodin 

se měly snažit vyvolat zúrodňující déšť, což však z úst soudců vyznívalo tak, že sesílají 

bouře a lijáky, které měly úrodu spíš ničit; církev se dle Murrayové zaměřovala na negativní 

aspekty kultu.188 

 Nezbytné pro vykonávání obřadů plodnosti pak byly nejrůznější druhy tanců. 

Murrayová přiznává, že „se v Evropě detaily ne vždy dochovaly, a často je to pouze ve 

srovnání s tanci divochů, kdy lze pozorovat jejich skutečný smysl.“189 Tance se lišily 

v závislosti na tom, o jaký druh plodnosti šlo; jinak se tančilo pro plodnost člověka, jinak 

pro zvíře a jinak pro plodiny. Při tanci se pak střídaly dvě figury, které se navzájem i 

provazovaly, aby tak vytvořily jeden kompletní tanec. První figurou byl tanec v kruhu (a 

ring dance), druhou pak tzv. následování vůdce (a follow-my-leader dance).190 Pro tance 
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byla nezbytná i jejich rychlost tance a zahálet v jeho průběhu tak bylo trestuhodné. Tance 

pak bývaly nejčastěji doprovázeny hudbou, instrumentální i vokální, jejíž slova pak měly za 

úkol uctívat Ďábla, boha plodnosti.191 Některé tance dokonce přežily; v květnu je zvykem 

tančit kolem májky, což je pozůstatkem kruhového tance, a v Británii tančí děti za odříkávání 

říkačky Mulberry Bush.192Mezi obřady pak probíhala i slavnostní hostina, která bývala 

šťastnou a veselou událostí, což ani ono „zbožné zděšení křesťanských zapisovatelů 

nemohlo úplně zakrýt“193.  

 Murrayová si všímá čtyř druhů obětin u čarodějného kultu. Součástí přijímací 

ceremonie se časem stala oběť krve, která spočívala v podepsání kontraktu krví.194 Dalšími 

oběťmi jsou pak oběti zvířete, k nimž se členové kultu uchýlili z důvodu sesílání kouzel195, 

a oběti člověka a samotného boha. Obětování člověka představuje asi nejhrozivější element 

kultu, protože se v řadě případů jednalo o obětování nemluvňat, často nepokřtěných. Fakt, 

že toto bylo součástí kultu, se ani autorka nepokouší zastřít. Domnívá se, že se jedná o 

příklad sympatetické magie, kdy pozřením masa nemluvněte, které nikdy nepromluvilo, 

bude čarodějnice ochráněna před tím, aby se musela přiznat inkvizici.196 Obětování boha 

inkarnovaného do dobrovolníka, kriminálníka nebo jiného nešťastníka bylo „dekadentním 

zvykem z doby šestnáctého a sedmnáctého století, kdy byly záznamy pořízeny“197. Popel ze 

                                                           
191 MURRAY, Margaret. The Witch-Cult in Western Europe: A Study in Anthropology. Oxford: Clarendon 

Press, 1921, s. 130-138. 

192 MURRAY, Margaret. The God of Witches [elektronická kniha]. Blackmask Online, 2001, s. 42-44 [cit. 

2017-01-11]. 

193 MURRAY, Margaret. The God of Witches [elektronická kniha]. Blackmask Online, 2001, s. 45 [cit. 2017-

01-11]. Překlad z anglického originálu: “…which even the holy horror of the Christian recorders cannot 

completely disguise” 

194 MURRAY, Margaret. The Witch-Cult in Western Europe: A Study in Anthropology. Oxford: Clarendon 

Press, 1921, s. 153. 

195 MURRAY, Margaret. The Witch-Cult in Western Europe: A Study in Anthropology. Oxford: Clarendon 

Press, 1921, s. 153-156. 

196 MURRAY, Margaret. The Witch-Cult in Western Europe: A Study in Anthropology. Oxford: Clarendon 

Press, 1921, s. 156-159. 

197 MURRAY, Margaret. The Witch-Cult in Western Europe: A Study in Anthropology. Oxford: Clarendon 

Press, 1921, s. 159. 



58 
 

spáleného boha rozsypáván tak, aby zajistil růst plodin nebo stád. Taková oběť tedy velmi 

silně podporovala plodnost, což také bylo vysvětlením Murrayové pro to, proč čarodějnice 

bývaly tradičně popravovány upálením.198 

3.4.2 Základ gardnerovské magie 

 Je zajímavé, že i gardnerovský kult se utváří jako kult plodnosti, i když v trochu 

jiném duchu. Tento jeho aspekt se projevuje zejména ve vyváženosti pohlaví a v důrazu na 

sexualitu; bůh je milencem bohyně a velekněz je partnerem velekněžky. Plodnost je to, co 

bohové člověku přejí. Gardner dokonce naznačuje, že sám pohlavní styk je v kultu posvátný 

jako akt stvoření a je tedy vykonáván i v rámci rituálu.199 Stejně, jako byli inkvizitoři 

znechuceni výpověďmi čarodějnic, i nyní je nově vznikající Wicca v opozici vůči 

křesťanství, avšak spíše jako „náboženství lásky, rozkoše a vzrušení.“ 200 Gardner se netají 

tím, že „křehká podstata člověka potřebuje trochu tepla a pohodlí, které by nás osvobodily 

od těžkosti a bídy života a od chladné strohosti církevních kázání“201.  

 Gardner se usilovně snaží své čarodějnice líčit jako nevinné a spíše jako oběti krutého 

křesťanského režimu. Zřejmě z toho důvodu je jeho názor na užívání jedu dosti rozporuplný. 

Na jedné straně se zdá být fascinován užíváním otrávených šipek Malými lidmi, rasou, z níž 

podle něj měly čarodějnice vzejít, a říká, že jed byl považován za magický202. Na druhé 

straně pak bagatelizuje údajné otravy čarodějnicemi s tím, že těchto případů mnoho 
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nebylo203 a že užití jedu nemusí být jen ke zlu204, jen aby nakonec řekl, že dnes už 

čarodějnice jedy nerozeznají, a tedy jich neužívají205. Kdysi však bylo mnoho čarodějnic 

vesnickými bylinkářkami, podobně jako u kultu Murrayové.206 Čeho se však gardnerovské 

čarodějnice snažily mimo jiné dosáhnout, byly stavy změněného vědomí, kvůli čemuž 

s entuziazmem sahaly po halucinogenech207. Toto se nápadně podobá teorii Alfreda Josepha 

Clarka o létacích mastech a jedech, kterou publikovala Murrayová v příloze své knihy. Lze 

tak polemizovat s Gardnerovým tvrzením, že čarodějnice nevědí, kde jed získat, a jaká jeho 

dávka je smrtelná. 

 Gardner definuje magii jako „umění dosahování výsledků“208. K tomu využívá 

obřadu zvaného Sesílání kruhu („Casting the Circle“), který tak stojí v popředí gardnerovské 

praxe. Tento kruh je vyznačeným a očištěným prostorem, tedy jakýmsi posvátným místem, 

v němž čarodějnice pracuje. Cílem tohoto kruhu je udržet sílu, kterou čarodějnice produkuje 

a kterou je potom schopna silou vůle užít ke svému cíli.209 Magický kruh je součástí 

ezoterických umění už od starověku.210 Od něj se však gardnerovský kruh zásadně liší, 
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protože se nesnaží udržet vyvolaného ducha či démona na uzdě, aby mágovi neublížil.211 Při 

práci čarodějnice je pak nejdůležitější v kruhu navyšovat sílu, která v něm má být zadržena, 

přičemž její množství rozhoduje o úspěšnosti rituálu. Autor je vázán sliby mlčenlivosti, a 

tak nevyzrazuje příliš o svých rituálech. Lze se však domnívat, že uvnitř kruhu se nachází 

prostor pro užití sympatetické magie, o níž se autor také zmiňuje212. 

 Jak tedy navýšit energii? Nejjistějším způsobem byl tanec. Tím tedy tance u 

Gardnera nabývají nového smyslu, avšak stejně jako u Murrayové se na jeho sabatech 

shromažďují tisíce, kteří v jejich vrcholu za hrůzných výkřiků divoce tančívaly.213 Gardner 

několikrát zdůrazňuje, že součástí čarodějnické praxe je rituální nahota, což platilo i pro 

tance. Zde mají i své místo také ony létající masti, což měly být silně vonné oleje a zřejmě 

zároveň halucinogeny, které se uvolňovaly v průběhu tance a nahá těla udržovaly v teple.214 

I Gardner pak dělí tance na kruhové tance a následování vůdce; ty vedla velekněžka a 

tancovány byly ve tvaru spirály. Gardner se zmiňuje i o síle, jakou měl hudební doprovod 

na vědomí člověka. 215 Tance ale také přirovnává k dětským hrám, podobně jako Murrayová 

říká, že čarodějnické tance přežily u dětí. Gardner o nich dokonce tvrdí, že pro svou hlučnost 

a živost jsou to spíše „dětské tance prováděny dospělými“216. 

 Obětiny pak představují další z problematických aspektů kultu, podobně jako 

přeměna ve zvíře, postava Ďábla nebo užívání jedů. Obětování zvířete, člověka či 
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nemluvněte tedy zavrhuje, ač uznává, že by krev užita být mohla, nebude-li ten, kdo jí 

obětuje, zabit.217 

3.4.3 Wiccanské obřady 

 Knihy stínů by se i podle Geralda Gardnera měly držet v tajnosti, avšak byla to právě 

jeho kniha stínů, která byla veřejně publikována ještě před začátkem 80. let minulého století. 

Jako taková je jedním z nejrozšíře1nějších wiccanských liturgických textů a slouží jako 

primární zdroj pro wiccanský rituál.218 Z tohoto důvodu zůstala v popředí wiccanské praxe 

práce s kruhem, navyšování energie v kuželu síly a nasměrování této energie k určitému 

účelu.219 

Cunningham i Buckland zdůrazňují, že magii může provozovat kdokoli.220 To 

znamená, že Gardnerova myšlenka zvláštních vloh pro praxi se příliš neujala; magie není 

dle Cunninghama nadpřirozenou221, a tak k ní má potencionálně přístup každý. Nicméně je 

spíše zdůrazňován náboženský aspekt Wiccy. Buckland píše: „Magie je sama o sobě 

činností. Pokud jediné, co chceš, je praktikovat magii, pak se kvůli tomu ještě nemusíš stávat 

čarodějnicí.“222 Magie je pro něj oddělená od náboženské stránky a je jí podřazená, kdežto 

Cunningham magii ji s ní dává dohromady. „A tak je ve Wicce magie náboženskou 
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činností,“ která podle něj také slouží k „vytváření zvláštního vztahu s Bohyní a Bohem“.223

 Wiccanský rituál může být silně strukturovaný a do detailu naplánovaný, což 

připomíná Gardnerem převzaté prvky ceremoniální magie, anebo může být velmi 

jednoduchý, hravý, a dokonce i humorný224, což je velmi podobné Gardnerovým tvrzením o 

hrátkách podobných těm dětským, a tak upomene i na tvrzení Murrayové o přežití starých 

rituálů v dětských říkačkách. Pokaždé je ale rituálu věnován čas na přípravu; to má člověka 

odpoutat od každodenních starostí a dostat ho do takového duševního stavu, aby mohl 

praktikovat posvátnou činnost.225 

 Jestliže Murrayová popsala čarodějnice jako kult plodnosti, dnes by nebyla daleko 

od pravdy, ač tato stránka Wiccy zůstala v tomto hnutí zachována spíše v gardnerovské 

podobě. Součástí zůstala rituální nahota, ač není univerzálním pravidlem.226 K účasti na 

většině rituálů jsou přizváni Bůh s Bohyní prostřednictvím velekněze a velekněžky, což není 

výjimkou ani u tzv. Velkého obřadu (The Great Rite).227 Tento Velký obřad bývá nejčastěji 

skutečný pohlavní styk v ritualizované podobě, i když v dnešní době není výjimkou, že se 

jedná o akt symbolický.228 

 Cílem čarodějnic je v kruhu získat v kruhu co nejvíce energie, která by mohla být 

nasměrována k potřebnému cíli a Velký obřad je velmi účinným způsobem, ale mimo to se 

může tančit, meditovat či zpívat. White píše, že k nasměrování energie je zapotřebí 
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dosáhnout stavu změněného vědomí, pročež jsou využívány vonné látky, alkohol, ale také 

halucinogeny, jejichž stopu lze také u Murrayové nalézt.229 

 Ovšem čarodějnice neužívali jen halucinogenů (jedů), ale také látek léčivých. Ve 

Wicce je tedy důležitost kladena i na bylinkářství, přičemž na paměti zůstává na paměti 

obraz staré moudré vesnické bylinkářky, která uměla magickými rostlinami vyléčit leccos.230 

Nicméně i osobní energie a energie získaná při rituálu může být užita pro účely léčení.231 

Mimo to však wiccanské rituály slouží i k jiným účelům, jakými jsou například oslava 

Sabatů, iniciace, věštění nebo komunikace s bohy.232 

 Dle mého názoru je zřejmé, že se evolucionistický přístup na zkoumání rituálů 

čarodějnic Murrayovou podepsal skutečně výrazně. Odmyslíme-li si, že se jedná o evropské 

ženy, bylo by v popisu obřadů možné spatřit primitivní národ, jak by jej nazval 

evolucionista. Murrayová čarodějnicím vtiskla aspekt plodnosti. Myslím, že tak učinila 

proto, aby kult skutečně zapadal do Frazerových teorií. Výpovědi čarodějnic se pro to 

ukázaly příhodné, jelikož stránka úrody a plodnosti v nich skutečně figuruje, avšak hlavně 

v negativním smyslu. Murrayová tento smysl obrátila a čarodějnice se staly postavami 

pozitivními. Je pozoruhodné, jak se kult plodnosti dostal ze sféry čistě teoretické, kterou 

byla kancelář Jamese Frazera, do sféry praktické a ve Wicce žije dodnes. Za to lze jistě vděčit 

Geraldu Gardnerovi, jehož fascinace těmito primitivními národy je nepopiratelná. Jak již 

bylo zmíněno, ve své době byla Murrayová chválena za to, že převedla tématiku čarodějnic 

do racionální sféry. Domnívám se, že toto je důvodem pro to, že Gardner mohl tento kult tak 

snadno převzít a vložit do něj zpět iracionální prvky v podobě různých esoterických praktik, 

kterou je kupříkladu ona práce v magickém kruhu. Dnešní běžný wiccanský obřad 
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kombinuje jak prvky převzaté z esoterických systémů, tak i prvky lidové přírodní magie, což 

je podpořeno oním obrazem vesnické bylinkářky, ke kterému se, možná nevědomky pojila i 

Murrayová, když své čarodějnice schovala mezi porodní báby a k bylinkám taky neměly 

daleko.  
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3.5 Organizace a shromažďování 

3.5.1 Murrayová: Coveny a sabaty 

 Murrayová přebírá tvrzení Cottona Mathera o tom, že čarodějnický kult je 

organizován po vzoru amerických kongregačních komunit. Komunity čarodějnic tedy 

vykazují přísnou hierarchii a z velké části jednají autonomně. Jak už bylo zmíněno, centrální 

osobností kultu je Ďábel, který však jmenoval svého zástupce, který pak Ďáblovo místo 

přebíral. Murrayová věří, že Ďáblem byla spíše mladší postava, jelikož po něm byla 

vyžadována fyzická aktivita a vitalita, a to například při rituálních tancích. Poslední pozicí 

kultu je Královna Sabatu, kterou autorka zmiňuje jen letmo. Ač tato žena kdysi měla držet 

důležité místo v kultu a bývá ztotožňována s královnou víl i s elfí královnou, v době procesů 

je její role velmi redukována a často splývá s rolí zástupce.233 

 Duchovenstvo kultu bylo organizováno do jednotek zvaných coveny, z nichž se 

každá se nejčastěji skládala ze třinácti členů. Název Murrayová odvozuje z anglického 

slovesa to convene, tedy sejít se či shromažďovat se, ale v této své podobě se mezi 

čarodějnicemi výraz ustálil jako označení pro skupinu. Byly to právě lidé v covenu, kteří 

měli na starosti obřady kultu a magickou praxi. Třináctým členem covenu byl právě 

zástupce, který coven vedl.234 

 Ďábel, coven i běžní věřící se pak scházeli při několika příležitostech. Prvními byly 

tzv. Sabaty (Sabbath). Toto jméno nápadně připomíná židovský šabat a v angličtině se s ním 

dokonce shoduje. Avšak autorka se od takové interpretace silně distancuje a říká, že s ním 

ani s číslem sedm nemá nic společného. Namísto toho jej Murrayová odvozuje ze 

starofrancouzského s’esbattre, které znamená dovádět či skotačit, což by čarodějnické 

oslavy vystihovalo velmi trefně. Sabaty byly „obecná setkání všech členů náboženství.“235 
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Sabaty se konaly na předem určených místech, většinou venkovních prostranstvích, které 

mají dodnes nést pojmenování spojené s čarodějnicemi; buď obsahují v názvu kameny (v 

Česku jsou to například Petrovy kameny známé z filmu Kladivo na čarodějnice Otakara 

Vávry), nebo zmiňují tančící ženy (Nine Maidens, the Dancing Maidens).236 

 Sabaty se držely zejména ve svaté dny tohoto náboženství, které však prodělávaly 

změnu v průběhu věků. Nejprve byly slaveny čtyři, přičemž rok půlily dva svátky. Prvním 

byl 30. duben, který je u nás znám jako Valpuržina noc, o které se u nás čarodějnice 

připomínají stále jejich upalováním, v Británii se pak nazývá Rood day (Den krucifixu) nebo 

Roodmas. Druhým je pak 31. říjen, v angličtině Allhallow Eve, v našich končinách začíná 

být slaven i jako Halloween, ale přibližně se překrývá s českými dušičkami. Mezi těmito se 

slaví svátky 1. srpna, nazvaný Murrayovou the Gule of August nebo Lammas, a 2. února 

Hromnice (Candlemas). Toto rozdělení roku „nesledovalo ani slunovraty, ani změnu ročních 

dob se základem v zemědělství“237. K těmto původním čtyřem svátkům se s postupem času 

nabalily svátky jiných náboženství. Těmi byly Beltane (letní slunovrat, u nás Svatojánská 

noc), Yule (zimní slunovrat, v období Vánoc) a pohyblivé Velikonoce. Celkem tedy 

čarodějnice slavily sedm svátků; Sabat se však s jistotou konal v ony čtyři původní svaté 

dny.238 

 Konkrétní datum také bez pochyby odliší Sabat od druhého typu shromáždění, 

kterým bývaly Esbaty. Původcem slova Esbat, podobně jako slov coven a ve smyslu 

shromáždění čarodějnic i Sabat, je Margaret Murrayová sama. Toto slovo přejímá ze zápisků 

o francouzských čarodějnických procesech šestnáctého století.  Od Sabatů se lišil tím, že se 

ho účastnilo pouze pár jedinců a že se nekonala náboženská ceremonie. Setkání na Esbatech 

nebyla jenom pro rozptýlení, ale sesílala se na nich dobrá kouzla i kletby. Esbaty byly tedy 
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spíše pracovní záležitostí; zdá se totiž, že si člověk mohl služby čarodějnic i objednat.239 

Ďábel pak figuroval také jako učitel čarodějnic a schraňoval knihu záznamů, ve které byla 

rekapitulována kouzla, která čarodějnice od posledního Esbatu seslala.240  

3.5.2 Gardnerovy coveny a svátky 

 Stejně jako byla postava Ďábla jako božstva pro Gardnera problematická, je jí i 

osobnost představující Ďábla inkarnovaného. Tím je role Ďábla jako vůdce kultu značně 

redukovaná v porovnání se spisem Murrayové. Snaží se vyvrátit nejrůznější nařčení z toho, 

že by kult vyznával Ďábla nebo zlo. Nikdy nebyl svědkem toho, že by se snad prováděla tzv. 

Černá mše („The Black Mass“), což je rituál obracející tradiční katolickou mši, ač ve 

výpovědích čarodějnic figurovala a Murrayová se o Ďáblovi tropícím si šprýmy 

z křesťanství zmiňuje.241 Při popisu rituálů svého kultu se Gardner ptá: „Kdyby byly 

prováděny v kostele a bylo při nich vynecháno slovo bohyně nebo by bylo nahrazeno 

jménem nějakého svatého, namítal by snad někdo něco?“242 Ďábel nebyl na setkáních 

přítomen a čarodějnice se s ním nepaktovaly.243 Jejich bůh však měl rohy, což byl jediný 

důvod, proč byl s Ďáblem tak často spojován.244 

 Co je však dozajista převzato z kultu Murrayové, je coven složený ze třinácti členů. 

Gardner byl zřejmě nadšen tímto číslem, které v západních kulturách jistě obyčejným číslem 

není; bývá šťastným či nešťastným, ale ke Gardnerově bohyni ho pojí i to, že v roce je třináct 

úplňků. A tak nejen, že Gardnerův coven tvoří také třináct členů, ale jeho čarodějnice 
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používají třináct tradičních rituálních nástrojů a jeho kniha Witchcraft Today má symbolicky 

třináct kapitol. Každý coven je nezávislý a spravuje určité území, což opět upomíná na 

kongregacím podobné uspořádání.245 

 Oněch třináct členů je tvořeno dvanácti běžnými členy a vůdcem. Na vyrovnanost 

pohlaví klade Gardner důraz, a tak je nejideálnější, pokud je v covenu šest párů. Muž a žena 

v páru spolu tvoří velmi pevný svazek; buď to často bývají manželé, anebo toto pouto často 

k manželství vede. Není pak zapovězeno, aby se vůdcem stal muž, ale je patrné, že Gardner 

tuto vyrovnanost porušuje ve prospěch žen, protože bez té coven fungovat nemůže, ač bez 

muže ano.246 Nicméně i tak velekněz je jakousi symbolickou inkarnací boha.247 Velekněžka 

je pak inkarnací bohyně248 a není pak divu, že je upřednostňována ona, stejně jako je kladen 

důraz na bohyni na úkor boha. Podobně jako božský pár pak spolu velekněz s velekněžkou 

tvoří posvátný svazek.249 Je možné, že toto upřednostňování je mimo jiné také inspirované 

Královnou Sabatu u Murrayové. Její role byla v době procesů redukována a převzal ji spíše 

muž, ale v té době byl již kult ve své degenerované podobě, pročež se mohl Gardner cítit být 

oprávněn vrátit se v tomto směru ke kořenům. 

 I v ročním cyklu hraje pohlaví roli. Bohyně se s bohem dělí o vládu nad dvěma 

polovinami roku. Bůh vládne s bohyní nad zimní polovinou roku se dvěma hlavními svátky 

konající se 1. listopadu a 1. února; bohyně pak vládne spíše sama nad létem se svátky 1. 

května a 1. srpna. Gardner je nazývá podle měsíců, kdy se konají (November eve, February 

eve a May eve a August eve), což jsou názvy, kterých podobně užila i Murrayová, než je 

srovnala s existujícími svátky. Gardner si všímá, že korespondují s původními keltskými 

                                                           
245 GARDNER, Gerald. Witchcraft Today [elektronická kniha]. London: Global Grey, 2015, s. 80-81 [cit. 

2017-01-11]. 

246 GARDNER, Gerald. Witchcraft Today [elektronická kniha]. London: Global Grey, 2015, s. 80-81 [cit. 

2017-01-11]. 

247 GARDNER, Gerald. Witchcraft Today [elektronická kniha]. London: Global Grey, 2015, s. 93 [cit. 2017-

01-11].  

248 GARDNER, Gerald. Witchcraft Today [elektronická kniha]. London: Global Grey, 2015, s. 81 [cit. 2017-

01-11].  

249 GARDNER, Gerald. Witchcraft Today [elektronická kniha]. London: Global Grey, 2015, s. 93 [cit. 2017-

01-11]. 



69 
 

svátky. 1. listopad tedy nazval Samhaim nebo Samhuin, 1. únor pak Brigid, což je jméno 

keltské bohyně. 1. května se slaví Bealteine nebo Beltene a 1. srpna Lugnasadh. Je zajímavé, 

že Murrayová špatně označila datum svátku Beltane, který kladla do doby prvního 

slunovratu, což však Gardner již opravil a datum mu přiřadil správné. 

 Gardner tedy převzal rozdělení roku Murrayové, avšak bez oněch časem nabalených 

svátků jiných náboženství. Z těch Gardner uvádí jenom svátek Yule v souvislosti s tancem, 

který „zapříčiňuje to, že se slunce znovu zrodí a léto se navrátí“250, což by odpovídalo popisu 

zimního slunovratu. O Esbatech se Gardner nezmiňuje, ale o sabatech, které se ve zmíněné 

dny konaly, říká, že „jsou skutečným rájem“251. Ty byly původně zřejmě také obecnými 

shromážděními, jichž se účastnily tisíce. Avšak kvůli perzekucím se začaly Sabaty konat 

v domácnostech.252 U Garndera se tak zdá, že Sabaty se postupem času staly Esbaty, jak o 

nich píše Murrayová. 

3.5.3 Wiccanské coveny a Kolo roku 

 V tradiční Wicce zůstala zachována iniciace, a tedy i coveny. Ty se tradičně sestávají 

ze třinácti členů a jsou vedeny zejména velekněžkou nebo případně i veleknězem. Striktní 

rozdělení pohlaví dnes již nebývá vždy dodrženo; známý je dianický coven z Budapeště, 

který ve feministickém duchu zamítl vstup mužům.253 Coveny bývají malé a uzavřené 

skupiny, které převzaly i aspekt utajení ze spisů Gardnera i Murrayové, a tak „je považováno 

za špatné vyzrazovat informace o spolučlenech z covenu cizincům.“254 V covenech je často 
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důraz kladen na intimitu a důvěru, přičemž „členové tvého covenu se ti často stanou bližšími 

než členové vlastní rodiny“.255 

Avšak v takových skupinách pak snadno bují osobní konflikty, přičemž dominance 

veleknězů bývá mnohdy na vině256 a tradiční třístupňová iniciace pak může zapříčinit i to, 

že je-li někdo ve vyšším stupni, cítí se být nadřazený členům covenu na nižším stupni.257 

Avšak i přes překážky, se kterými se coveny přirozeně potýkají, je vstup do covenu spíše 

podporován, nežli by od něj bylo odrazováno. Člen covenu je totiž obklopen skupinou 

podobně smýšlejících lidí, kteří jsou schopni ho podpořit a pomoci mu na jeho duchovní 

stezce. 

Dnes operuje většina vyznavačů mimo coveny, zejména sami nebo v páru258. Toto 

s sebou však nese četná úskalí. Předně těmto wiccanům chybí právě opora členů covenu a 

není pro ně tedy tak snadné držet se svého vyznání259. Avšak v tomto směru jim dnes 

dopomáhá i internet. Zde se tvoří řada komunit, vycházejí zde články nebo jsou vysílána 

rádia zaměřená na Wiccu nebo novopohanství260. I když tedy nemají coveny v pravém slova 

smyslu, tato tvorba těsně spjatých komunit se zdá být jejich pokračovatelem. Samostatně 

praktikující jsou silně podporováni v samostudiu. Opět zde ale chybí jakákoli náboženská 

autorita, bez jejíž opory má sice jedinec prostor ke kreativitě, veškerá tíha jeho duchovního 

života však spočívá pouze na něm samém. 
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Svaté dny neboli sabaty se ve Wicce slaví i dnes. Jejich roční cyklus dostal název 

Kolo roku, za nímž stojí jedna z Gardnerových velekněžek, Doreen Valiente. Označení kola 

roku upomíná na cyklické pojetí času a na neustálý koloběh ročních období. Ke čtyřem 

původním, které jmenuje Gardner a které jsou považovány za větší sabaty, byly Valiente 

přidány čtyři menší svátky, a tak je dnes ve Wicce nejčastěji slaveno osm sabatů, jejichž 

jména byla převzata z původních svátků britských ostrovů.261 V tabulce níže jsou tyto svátky 

uvedeny i se dny, ve kterých jsou slaveny. Pro přehled jsou vypsány i svátky tak, jak je 

poprvé popsal Gerald Gardner, a ty, o kterých se zmínila Margaret Murrayová.  

Svátky kultu Murrayové Gardnerovy svátky 
Současné wiccanské 

svátky262 

Hromnice 

2. únor 

Brigid 

1. únor 

Imbolc 

2. únor 

Velikonoce 

pohyblivé svátky 
 

Ostara 

21. březen 

Valpružina noc 

30. duben 

Bealteine / Beltene 

1. květen 

Beltane 

30. duben / 1. květen 

Beltane 

letní slunovrat 
 

Letní slunovrat 

21. červen 

Lammas 

1. srpen 

Lugnasadh 

1. srpen 

Lughnasadh 

1. srpen 

  
Mabon 

21. září 

Allhallow Eve 

30. říjen 

Samhaim / Samhuin 

1. listopad 

Samhain 

31. říjen 

Yule 

zimní slunovrat 

Yule 

zmíněn, ale blíže nevysvětlen 

Yule 

21. prosinec 

                                                           
261 WHITE, Ethan Doyle. Wicca: History, Belief, and Community in Modern Pagan Witchcraft. Eastbourne: 
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262 CUNNINGHAM, Scott. Wicca: A Guide for the Solitary Practitioner. Woodbury: Llewellyn Publications, 
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 Je patrné, že Kolo roku bylo inspirováno svátky Murrayové. Proto se mezi keltsky 

nazvanými svátky slaví Ostara, což je odvozeno ze jména germánské bohyně, z něhož 

pochází i anglické jméno Velikonoc „Easter“263, nebo Yule, což je saské označení Vánoc, 

které se běžně používá i dnes264. Toto by se dalo ospravedlnit tvrzením Murrayové o tom, 

že se tyto svátky časem nabalily na ty původní. Murrayová nechala čarodějnice slavit 

slunovraty, k čemuž byly doplněny i rovnodennosti. Ostara tedy není ve výsledku 

pohyblivým svátkem, ale byla zafixována právě na jarní rovnodennost, a Mabon je nově 

přidaným svátkem podzimní rovnodennosti. Podobně jako se náboženské obřady kultu 

Murrayové měnily v závislosti na ročním období265, i současné wiccanské sabaty reflektují 

dobu, v níž se daný svátek koná. Zatímco je tedy Imbolc svátkem navracejícího se světla a 

nového počátku symbolizovaného ohně266, o Lughnasadhu Cunningham píše: 

„Lughnasadh (1. srpen) je časem první sklizně, kdy rostliny jara vadnou a shazují 

své plody a semena k našemu užití, aby tak zajistili budoucí sklizeň. Podobně i Bůh ztrácí 

svou sílu, když slunce každým dnem vychází dále na jihu a noci se prodlužují. Bohyně hledí 

ve smutku a v radosti, když si uvědomuje, že Bůh umírá, ale zároveň žije uvnitř ní jako její 

dítě.“267 

Cunningham nazývá sabaty svátky slunce. Avšak existují i svátky měsíce, které se 

slaví vždy o úplňku. V tyto svátky se vyvinuly ony pracovní setkání čarodějnic Murrayové. 
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264 LEWIS, James R. Witchcraft Today: An Encyclopedia of Wiccan and Neopagan Traditions. Santa 
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and the nights grow longer. The Goddess watches in sorrow and joy as she realizes that the God is dying, and 

yet lives on inside her as her child.” 
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Cunningham rozvádí, že protože je měsíc symbol bohyně, úplňkové dny jsou nabity energií, 

což je nejpříhodnější pro práci s magií. Je tedy zřejmé, že stejně jako čarodějnice Murrayové, 

udržují i ty současné Esbaty jako spíše pracovní dny.268 

Kapitola o organizaci a svátcích je podle mě pro Wiccu životně důležitá. Jak 

ustanovení covenů jako základních jednotek, do níž jsou členové organizováni, tak rozdělení 

roku na pravidelně se opakující svátky dává tomuto náboženskému hnutí strukturu, bez níž 

by nepřežilo až dodnes. Tato struktura činila teorii Murrayové jistě také mnohem 

uvěřitelnější a její vliv je v tomto směru nezanedbatelný. Slovo Esbat, za nímž stojí, je ve 

Wicce používáno i dnes a slovo coven je dnes tak populární, že není omezeno pouze na 

Wiccu, ale kupříkladu jej dnes lze nalézt v řadě amerických seriálů. Jakmile tato struktura 

chybí, hnutí se ocitá v krizi. Toto lze spatřit na případech samostatně praktikujících, kteří 

musí vyvíjet značnou aktivitu, aby se mohli považovat za wiccany, a pro absenci vedení pak 

snadno vyvíjejí vlastní náboženský systém. Domnívám se, že struktura je pak často 

substituovaná i tak, že se tvoří ony internetové komunity. 

Mám za to, že Kolo roku pak prohlubuje jednak důraz na uctívání přírody, jednak 

duální vnímání reality (zde jak pohlavní, tak dualita světla a tmy) a nakonec svědčí o silném 

poutu Wiccy s keltskou a britskou kulturou a mytologií. Možná proto si své místo našla 

hlavně na britských ostrovech a ve Spojených státech a své příznivce si našla i v České 

republice, kam sféra keltského vlivu kdysi také sahala. 
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4 Wicca a její atraktivita 

4.1 Wicca a její místo v České republice 

 Česká republika zaujímá ve světě i v Evropě unikátní postavení. Podle Hamplové a 

Nešpora totiž „má nejvyšší míru populace bez jakékoli náboženské příslušnosti“ ze 

sedmnácti zkoumaných evropských zemí269. Toto náboženské vakuum nevzniklo jenom 

díky komunistickému režimu, který byl silně protináboženský, ale také kvůli značnému 

opouštění katolické církve se vznikem Československé republiky. Za tímto stály politické a 

nacionalistické důvody; katolicismus byl vnímán jako habsburský diktát a byl spojován 

hlavně s německým prostředím. Již předtím však Češi, zřejmě majíce na paměti svou 

husitskou minulost, odmítali organizované náboženství ve prospěch osobního vyznání, což 

dnes lze nazvat spiritualitou. Není tedy pravdou, že by Češi byli výrazně ateističtí nebo že 

by na náboženství zanevřeli úplně.270 

 Hamplová s Nešporem pak zkoumají dvě sféry českého duchovního života, a to 

tradiční křesťanskou sféru a alternativní duchovnost, která spočívá ve víře v horoskopy, 

ochranné talismany či amulety či v schopnost věštkyň či věštců předpovědět budoucnost. 

Zjistili, že tato druhá forma víry je rozšířenější a že Češi vskutku věří v nadpřirozeno, ale 

není jim cizí ani koncept reinkarnace.271 Tato kombinace neucelené náboženské představy 

v české společnosti s rozšířenou vírou ve zmiňované koncepty alternativní víry jsou 

příhodným prostorem pro vstup Wiccy jako nového náboženského hnutí. Toto se týká 
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především mladých lidí, kteří si v období přechodu do dospělosti vytvářejí přijatelný obraz 

o světě.272 O nových náboženských hnutích pak Vojtíšek píše: 

„… vznikají z touhy člověka po takovém způsobu náboženského života, který by byl 

pro něho relevantní, tedy plně odpovídající jeho současné situaci. Některé lidi sice láká 

hluboká tradice a starobylost, ale pro mnohé je ponor do staré tradice obtížný kvůli 

myšlenkové a jazykové náročnosti, kvůli zátěži historických křivd a zla, jež za sebou 

tradice vleče, a hlavně kvůli pocitu, že to, co je tradiční, nemůže být v současné době 

rychle se měnící společnosti dost dobře platné.“273 

 Jak bylo ukázáno v předchozích kapitolách této práce, Wicca díky Murrayové získala 

svou tradici, ale zároveň představuje směr nový a flexibilní, který zároveň reaguje na 

tendence současné české společnosti. Jak píše White, Česká republika je jednou z mála zemí 

mimo anglofonní prostředí, kde se Wicca po roce 1989 uchytila274, a tento trend nutně 

nekončí. Wicca totiž dle mého má stále co říci a reaguje na výše zmíněné tendence, které se 

v naší společnosti stále vyskytují. 

4.2 Wicca: čarodějnictví jako náboženství 

 Zejména v anglofonním prostředí je možné se často setkat s názorem, že 

čarodějnictví (witchcraft) je náboženstvím. Z předchozích kapitol je jasné, proč tomu tak je. 

Margaret Murrayová napřed svými knihami spojila jak středověké čarodějnice známé 

z procesů, tak obecnou představu o nich, s pradávným náboženským kultem. Gerald Gardner 

pak následně čarodějnictví za náboženství skutečně označil275. Gardner strávil značný čas 
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propagací Wiccy v médiích276, a tak si lze snadno představit, jak se tato myšlenka dostala do 

obecného povědomí. Vyznavači Wiccy se také běžně nazývají čarodějnicemi. Nicméně 

dozajista nelze jak vyšší magii, tedy západní esoterickou tradici, tak magii nižší, která zůstala 

zachována v podobě lidových kouzel a pověr, označovat za jedno náboženství. To je také 

důvodem pro to, že je řadou autorů zdůrazňováno to, že magie je činnost, kterou člověk 

provádí, nikoliv věroučný systém277. Tím je Wicca, kterou tedy skutečně za náboženské 

hnutí označit lze278. 

4.3 Novopohanství 

Wicca je největším hnutím ze současných pohanských náboženství279. Současné 

pohanství nebo novopohanství lze definovat jako náboženství, která „oživují, rekonstruují 

nebo se nějakým způsobem spojují s předkřesťanskou minulostí.“280 Wicca je s touto 

minulostí spojena právě historií v podání Murrayové, a to i přesto, že se jedná o historii 

zkonstruovanou; ostatní pohanské směry se však snaží navazovat na původní evropská 

náboženství. Velmi charakteristická je pro ně nechuť ke křesťanství, která je u ostatních o 

něco oprávněnější než u Wiccy, protože křesťané v minulosti skutečně původní náboženství 

potlačovali a v zahraničí tak činí dodnes281. Pohanství v moderní době vyvstává právě díky 

dlouhodobé dominanci křesťanství a absenci alternativy, přičemž společný původ nachází 
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v myšlenkách romantismu a jeho existence je v současné ze značné části umožněna 

internetem a jeho usnadněním komunikace.282 

4.4 Anti-křesťanství 

 Západní svět je v současné době charakterizován svou prostupující sekularizací, s níž 

jde ruku v ruce odklon od tradičních náboženských institucí283. Z těch si nejvíce držela 

prvenství tradice křesťanská. Jak již bylo zmíněno, české prostředí křesťanství a 

organizované náboženství odmítá poměrně silně, což může umožnit růst nového pohanství. 

Avšak jinde „se mnozí lidé přidávají pohanství nebo rozvíjejí moderně pohanské vazby 

z hlubokého zklamání s křesťanstvím“284. Je to mimo jiné tato idea, která stojí již v počátku 

Wiccy a která jí dává vzniknout jako „vystižení určitých (většinou nevědomých) duchovních 

potřeb části společnosti“.285 

 Silně protikřesťanský tón zaujímá už Margaret Murrayové, jak již bylo zmíněno. 

Toho se následně chopil i Gerald Gardner a ještě jej umocnil. Samotný tón by však 

k vtisknutí takového charakteru Wicce zcela nestačil. Oněmi autory je do opozice ke 

křesťanství vedena i tím, že díky Murrayové jsou její historie a původ neodmyslitelně spjaty 

s čarodějnickými procesy. Dnes již sice teorie čarodějného kultu takovou sílu nemá, ale až 

donedávna by bylo nemožné necítit zášť vůči systému, který po dlouhá staletí utlačoval 

projevy původního evropského náboženství. Tento postoj Wiccy nebyl zanedbatelný; oproti 

jiným náboženstvím si ho jako nové náboženské hnutí jednak mohla dovolit a jednak je jím 

jasně odlišena. 
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 „Čarodějnictví je náboženstvím lásky a radosti. Není plné smutku křesťanství s jeho 

‚prvotním hříchem‘, se spásou a štěstím možným pouze v posmrtném životě.“286 Tato radost 

se projevuje například v jisté uvolněnosti, která kontrastuje s křesťanským striktním 

systémem, nebo ve vybízení k aktivitě. Bylo ukázáno, že bůh a bohyně nejsou složitými 

koncepty, na rozdíl třeba od svaté trojice. Jedinou etickou zásadou, která je wiccanům 

doporučována je tzv. Wiccanské rede. Slovo „rede“ znamená radu, takže její nedodržení 

neodsoudí člověka jako hříšníka i v posmrtném životě. Tato rada zní „Čiň, jak chceš, pokud 

to nikomu neublíží.“287 Avšak co je myšleno ublížením, je ponecháno interpretaci. Wicca 

tedy nepřikazuje, věří jedinci, že je schopen se odpovědí na etické otázky dobrat sám. Člověk 

tedy pouze pasivně nepřijímá interpretaci jiných, ale musí aktivně hledat. 

4.5 Feminismus a ekologie 

 Wicca prodělala velkou změnu, když se v 60. a 70. letech dostala do Spojených států, 

kde zrovna tou dobou probíhala řada změn v podobě volání po občanských právech, právech 

žen a homosexuálů nebo v zájmu o životní prostředí. Wicca se zde začala šířit písemně spíš 

než osobním kontaktem oproti britské formě. V 70. letech pak Raymond Buckland přivedl 

do Spojených států i gardneriánský model Wiccy. Písemné předávání znamenalo to, že se 

rychle zvyšoval počet wiccanů, kteří praktikovali samostatně a kteří mohli potencionálně 

díky knihám založit vlastní coven.288 

 Wicca byla uchopena druhou vlnou feminismu pro svůj pozitivní přístup k ženám. 

Brzy začaly vznikat coveny, které byly přístupné pouze ženám, a uctívání bohyně naprosto 

zastínilo uctívání boha. Tento proces vyvrcholil v osobě Starhawk (vlastním jménem Miriam 

Simos), která svou podobu Wiccy spojila s anarchistickým a feministickým smýšlením a se 
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svou levicovou politikou a ohledem na ekologii. Starhawk vydala velmi úspěšnou knihu The 

Spiral Dance: A Rebirth of the Ancient Religion of the Great Goddess, která také poskytla 

návod k tomu, jak s Wiccou začít, a její myšlenky ovlivnily Wiccu i zpět v Británii.289 

 Bohyně byla uznávána jako Matka příroda, což Wiccu ve Spojených státech čím dál 

více profilovalo jako přírodu vyznávající náboženství. Environmentalismus byl umocněn 

oblíbeností tzv. Gaia hypotézy, která měla za to, že svět je jedním velkým živým 

organismem.290 

 V americkém prostředí tak Wicca prodělala řadu změn, které pro ni byly zcela 

zásadní. Zatímco její masivní rozšíření přispělo k tomu, že se dostala i do Česka, 

environmentalismus i feminismus jsou tématy stále aktuálními a živými, pročež Wicca 

zůstává relevantním duchovním směrem i dnes. 

  

                                                           
289 WHITE, Ethan Doyle. Wicca: History, Belief, and Community in Modern Pagan Witchcraft. Eastbourne: 

Sussex Academy Press, 2016, s. 57-62. ISBN 978-1-84519-755-1.  

290 WHITE, Ethan Doyle. Wicca: History, Belief, and Community in Modern Pagan Witchcraft. Eastbourne: 

Sussex Academy Press, 2016, s. 56-57. ISBN 978-1-84519-755-1.  
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5 Závěr 

 Ve své bakalářské práci jsem se pokusil podat zejména ucelený obraz čarodějného 

kultu, o kterém píše Margaret Murrayová, a zjistit, jak tato podoba onoho domnělého kultu 

ovlivnila později vzniklé nové náboženské hnutí Wicca. V první části jsem zkoumal zejména 

osobu Margaret Murrayové, její teorii a to, jakých chyb se dopustila, a proč je tedy její práce 

odmítána, dále Geralda Gardnera, který její teorii zakomponoval do svého nového systému, 

do Wiccy, a nakonec i to, z jakých jiných myšlenkových směrů Wicca čerpá. Ve druhé části 

jsem pak porovnal čarodějnický kult popsaný Murrayovou s kultem, jak o něm píše Gerald 

Gardner, a snažil jsem se vystopovat to, jak se tyto dva pohledy promítají do současného 

wiccanského hnutí. Ve třetí části jsem se krátce zabýval i otázkou atraktivity Wiccy jako 

nového náboženského hnutí a její relevancí v současné společnosti. 

 Domnívám se, že úspěch Margaret Murrayové spočívá zejména v tom, že převedla 

téma čarodějnic do racionální sféry (nehledě na to, že chybným způsobem), čímž je učinila 

snadněji uchopitelné pro další. Podařilo se jí vytvořit systém, který se stal základem pro 

organizované hnutí, a Wicce samotné poskytla historii. To, že měla Wicca na co navazovat, 

bylo dle mého úsudku zásadním, neboť bez této historie by se Wicca jistě nestala tak 

oblíbenou a ani by tak dlouho nepřežila. Murrayová navíc sama stanovila základní trendy, 

jichž se Wicca následně chopila. Nejzřetelnějším je protikřesťanský tón, ale patří sem i 

vztahování se ke starověkým božstvům nebo snaha o racionalizaci i nadpřirozených prvků 

náboženství. 

 Gerald Gardner byl však tou osobou, která odpověděla na potřeby, jež lidé v jeho 

době měli a které přetrvávají do dnes. Popularita jeho hnutí tkví hlavně v důrazu na aspekt 

ženskosti v náboženství, silné environmentální smýšlení, ale i touha odpoutat se od 

organizovaného náboženství, přičemž roli hraje i poutavý háv tajemna, do nějž je Wicca 

zahalena. Wicca se ukázala být velmi flexibilní, a tak se časem velmi snadno přizpůsobovala 

potřebám novým. Za zmínku stojí hlavně to, jak obratně dovedla využít nového 

komunikačního prostředku, internetu, k tomu, aby rozšířila řady vyznavačů, podpořila 

vzájemnou komunikaci jinak velmi uzavřených skupin a vytvářela tak digitální komunity. 

 Ve své práci jsem mimo výše zmíněné cíle chtěl ukázat i to, jak snadno se nejrůznější 

myšlenky šíří a přetvářejí se podle potřeb jedince, a to bez ohledu na jejich pravdivost. Teorie 



81 
 

o celoevropském kultu čarodějnic byla odmítnuta v akademických kruzích velmi krátce po 

jejím vydání, avšak své místo si našla mezi širším obyvatelstvem, kde se přetvořila 

v náboženské hnutí, a existuje dodnes, zejména jako zakládající mýtus tohoto hnutí, ale její 

vliv je patrný i v povědomí celé soudobé společnosti, jelikož aspekty Murrayina kultu se 

často promítají v populární kultuře. I za počátky tohoto hnutí stojí takové přebírání 

nejrůznějších myšlenek a jejich pojení v jeden celek. Wicca je totiž produktem romantismu, 

esoterismu, lidové magie, ale dnes se v ní projevují i myšlenky feminismu nebo ekologie.  
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