
 

Vývoj kulturněantropologického  

zkoumání náboženství 

 

Historický kontext: Evropský novověk 

 Reformace a náboženské války 

 Námořní objevy a kolonialismus 

 

  možnost myslet náboženství jako obecnou kategorii  

  zájem o jeho různé formy 

 



 

Osvícenství 

idea Přirozeného náboženství 
(tzv. deismus) 

Mělo existovat v původním, ideálním stavu lidstva (srov. Rousseauovu filosofii a 
mýtus ušlechtilého divocha). Pozdějším vývojem se pokazilo a rozpadlo na jednotlivá 
historická náboženství. 
Mělo obsahovat pouze: 

  víru v jediného Boha (Nejvyšší bytost) 

  víru v nesmrtelnost duše 

  mravní zákon (morálku)  poznatelný rozumem (srov. Kantův mravní zákon) 

 

 



 

19. století 
a) Vědecký pozitivismus 

August Comte (1798–1857): Kurz pozitivní filosofie (1830–1842) 

- obsahuje nauku o třech stádiích vývoje lidského myšlení 

1.  Stadium teologické neboli fiktivní 

2.  Stadium metafyzické neboli abstraktní 

3.  Stadium vědecké neboli pozitivní 

- pokrokově optimistické 

b) Teorie evoluce 

Charles Darwin: O původu druhů přírodním výběrem (1859) 

 => evolucionismus 



 

Herbert Spencer (1820–1903) 

 

Koncepce manismu: původ náboženství je v kultu předků (lat. manes) 

- vychází z víry v posmrtný život + ze strachu z mrtvých 

=> vznik obřadů na usmíření mrtvých (zvl. pohřeb) => kult předků 

postupem doby se předkové proměnili v bohy 

 

- doménou náboženství je neznámo, postupem vědy náboženství zmizí 

 

 

 



 

Edward Burnett Tylor (1832–1917) 

- klíčové dílo: Primitivní kultura (1871) 

- hlavní zákony kultury: 

1. princip jednotného psychického ustrojení lidstva 

2. princip intelektuální evoluce – příběh vzestupu člověka 

 

- teorie přežitků: společenské zvyky, tradice, reálie ap. neadekvátní vůči určitému 

vývojovému stupni dané společnosti představují relikty/rezidua dřívějších stupňů; 

původně měly rozumnou funkci (v rámci tehdejšího myšlení), během vývoje ji 

postupně ztratily, ale ze setrvačnosti stále existují 

 



 

Koncepce animismu 

minimalistická definice náboženství: víra v duchovní bytosti 

=> základní/původní formou náboženství je animismus (z lat. animus = duch) 

- vychází z konfrontace se smrtí, spánkem a sny 

a) čím se liší živé tělo od mrtvého? Jak je to s člověkem, když spí? 

b) co jsou zač obrazy zjevující se ve snech? 

=> ke každému člověku patří život a přízrak, obojí od oddělitelné od těla 

=> spojení života a přízraku => osobní duše 

- má-li duši člověk, mají ji patrně také zvířata, rostliny, kameny, hvězdy, ... 

- a mohou být i duchové bez vazby na hmotné tělo => duchové jako takoví 

- výklad fenoménů fetišů, léčitelství, dary (a oběti) zesnulým 



  

- postupem času zobecňování: duch stromu => duch lesa => bůh lesa 

(autonomní vůči svému hájemství) => polyteismus (odpovídá barbarství) 

stratifikace společnosti => hierarchie bohů 

=> nejvyšší/hlavní bůh 

=> jediný Bůh – monoteismus 

- to vše bude nahrazeno vědou 

 

 

 

 

 



 

James Georg Frazer (1854–1941) 

- Klíčové dílo: Zlatá ratolest -1. vyd. 1890 (2 sv.), 2. vyd. 1900 (3 sv.),  

3. vyd. 1906–1915 (12 sv.), zkrácené vyd. 1922 (1 sv.) 

- podtitul: A Study in Comparative Religion (1. vyd.) 

=> A Study in Magic and Religion (2. a další vyd.) 

 

3 stádia vývoje kultury: 

1. Magický (mytický) typ kultury 

2. Náboženský typ kultury 

3. Vědecký typ kultury 

 



 

1. Magický (mytický) typ kultury 

- východisko: základní danost lidského života – boj o přežití 

=> snaha ovládnout svět/přírodu/přírodní síly => vznik magie 

- vychází z mylné představy o příčinné souvislosti přírodních jevů:  

souvisí-li něco mentálně, souvisí to i reálně => sympatetická magie 

 imitativní/homeopatický princip 

 kontaktní/přenosný princip 

- následek se děje nutně, i obráceně 

- ten, kdo ovládá magii => společenská prestiž – autorita – moc a postavení 

   => stává se (magickým) králem 

 



 

2. Náboženský typ kultury 

- magie nefunguje => přechod k náboženství  

- neosobní síly => osobní bohové 

- mág => kněz  

- ovládání => prosba (vč. různých druhů přesvědčování) 

- nutný následek => nezaručený následek (záleží na vůli bohů) 

 

3. Vědecký typ kultury 

- náboženství => věda 

 

 



 

¶ přechod mezi stádii je postupný => v archaických společnostech je časté   

mísení magie a náboženství 

- král-mág ≈ král-kněz 

 => sakrální král 

 - je aktérem magicko-náboženských aktů i jejich předmětem 

=> božský král zosobňuje kmen/zemi, je původcem posvátné moci, zároveň je jí 

podřízen, jako garant správného chodu věcí musí sám dodržovat rituální pravidla,  

nesmí zemřít! 

- vegetační kulty: symbolika oplodnění + rituály smrti a znovuzrození 

božská oběť – bůh musí zemřít = být obětován, aby se mohl znovu zrodit   

= a tím aby země (příroda, zrno) znovu povstala k životu 



 

Émile Durkheim (1858–1917) 

- klíčové dílo: Elementární formy náboženského života (1912) 

- základní teze: jádrem společenskosti je náboženství – idea společnosti je duší 

náboženství – společnost a náboženství jsou neodlučitelné 

- východisko: primát společnosti vůči jedinci 

+ komplexní pojem společnosti: komplex nahromaděných daností – jazyka, 

zákonů a zvyků, idejí, hodnot, tradic, techniky a výrobků – které jsou navzájem 

spjaty a jejichž existence je vůči lidské mysli zcela vnější a předchází životu 

jednotlivce; sociální realita představuje pro jedince stejnou danost jako přírodní 

realita [≈ Tylorův pojem kultury] 

- důležitá není příčina ale => funkce  



 

Elementární formy náboženského života 

- snaha o postihnutí základních – elementárních podob – forem („prvočinitelů“) 

- odmítá definici náboženství jako víry v duchovní/nadpřirozené bytosti 

=> rozlišení sféry sakrálního a profánního => vlastní definice:  

Náboženství je jednotný systém víry a praktik vztahujících se k posvátným věcem, to jest k věcem 
odtažitým a zakázaným; systém víry a praktik, které sjednocují všechny své přívržence v jediném 
morálním společenství nazývaném církev. 

 

sakrální (posvátné) je a) odtažité (nebezpečné, mocné) a zakázané (tabu) 

- rozdíl mezi sakrálním a profánním není morální povahy 

b) týká se (prospěchu) celku společenství (společnosti), není to věc jedince 

(=> náboženství X magie; náboženství X sekta) 



 

- základní – elementární formy nejlépe postihneme na nejjednodušších náb. 

=> Totemismus australských domorodců 

(dle popisů terénních etnografů, zejm. B. Spencera, F. J. Gillena) 

Totem – symbol kmene/klanu a příslušnosti k němu, je posvátný (klan i totem)  

=> totemové zvíře (v něm je duch kmene/předků) je posvátné – nesmí se běžně 

lovit a jíst X při slavnostech je rituálně konzumováno – stvrzuje se příslušnost ke 

kmeni 

- aboriginci neuctívají to které zvíře ale => anonymní a neosobní síly, jež sídlí v každé 

z těchto bytostí, aniž by se s kteroukoli z nich identifikoval. Nikdo ji cele nevlastní a všichni se 

na ní podílí.   

 



 

=> totemový princip 

není uctíván nějaký bůh ale neosobní všeprostupující síla, která disponuje 

obrovskou mocí a která vládne nad životem klanu  

  = prvotní forma náboženství 

(analogie u Melanésanů, indiánů, ....) 

- totem tuto sílu konkretizuje – vytváří její symbol v podobě „boha“ 

- zároveň je symbolem klanu => bůh a klan (společnost) jsou totéž  

=> bůh-totem je symbolem duše klanu  

- nemůže existovat jinak než skrze kolektivní vědomí jeho členů 

- klan nemůže dlouhodobě existovat/přežít bez oddanosti  

svých členů <= společenská funkce  



 

=> uctívání totemu = uctívání společnosti: v uctívání totemu/boha společnost  

uctívá sebe samu – při slavnosti/rituálu jedinec opouští svou individualitu 

     a podílí se na kolektivní individualitě identitě kmene,  

stává se jeho součástí  

 

- společenská funkce: upřednostnit zájmy celku nad vlastními 

- individuální duše je částí duše klanu (duše/společenství X tělo/sebestřednost) 

- nesmrtelnost duše – odvozena od nesmrtelnosti klanu 

- duchové předků => mýtické bytosti (nižší božstva) => (vyšší) bohové => Bůh 

 

 



 

Totemismus a rituál 

- primární je rituál – je nutně kolektivní => vytváří pospolitost 

kolektivní slavnosti/rituály/kult => vznik představ a vyprávění 

- trojí typ rituálu: 

rituály negativního kultu: uchovávat oddělenost sakrálního a profánního => 

zákazy a tabu (místa, časy, osoby) 

rituály pozitivního kultu: integrující a obnovující společenství, zpravidla spojené 

s obětí – oběť bohu/klanu vyjadřuje věrnost jemu + rituálním pojídáním oběti 

jedinec získává podíl na božství/klanu = posvátná směna – obnovení jednoty 

 - zvl. typ zástupné/vzpomínkové rituály (représentatifs) – jednota v čase 

usmiřovací rituály: truchlení a pokání 



 

=> Elementární formy náboženského života: 

 oddělení posvátného a profánního 

 představa duší a duchů, příp. nižších a vyšších bohů 

 systém rituálů vč. zákazů (tabu), oslav, oběti, vzpomínání a truchlení 

=> je i ve všech složitějších náboženstvích 

 

=> smysl náboženství není intelektuální, ale sociální: 

Zajišťuje symboly a rituály umožňující lidem vyjádřit hluboké emoce, které je poutají k jejich 

vlastnímu společenství. 

- náboženství má nezastupitelnou roli! 

(společnost vytváří náboženství nebo náboženství vytváří společnost?) 



 

Arnold van Gennep (1873–1957) 

- klíčové dílo: Přechodové rituály: systematické studium rituálů (1909) 

- cíl: vysvětlit, proč se v rozličných kulturách po celém světě (jinak velmi 

rozdílných) určité rituály (v základních rysech) velmi podobají? 

 

 

 

 

 

 

 



 

- vychází z Durkheima, ale zároveň se vůči němu kriticky vymezuje: 

 

a) odmítá rozlišovat magii a náboženství =>  

náboženství = teoretická stránka 

magie = praktická stránka 

téhož! 

b) přejímá kategorie posvátného a profánního, ale jejich vztah nechápe jako 

absolutní a neměnný => relativní/proměnlivý/situační 

(„magické kruhy“ posvátného se v každé konkrétní situaci přeskupují jinak!) 

 

 



 

- rozlišuje rituály (dle Frazera): 

sympatetické X kontaktní 

přímé X nepřímé 

pozitivní X negativní 

 

- ze všech možných rituálů (obřadů) lze vyčlenit velkou tzv. přechodových rituálů: 

ty, které souvisejí s přechodem  

 z jedné životní fáze do druhé (= změnou sociálního statusu) 

 z jednoho prostoru do druhého 

 z jednoho ročního období do jiného 

 



 

Přechodové rituály (rituální komplexy) jsou složeny z: 

1. odlukových rituálů 

2. pomezních (prahových) rituál 

3. slučovacích rituálů 

=> 3fázová struktura: 

 

oddělení/odloučení → přechod/pomezí/práh → začlenění/(znovu)přijetí 

(la séparation   →    la marge   →    l’agrégation) 

(limen = práh) 

preliminální   →    liminální   →   postliminálních 

- fáze mohou být různě rozvinuté, každá se může vnitřně zase členit na tři 



 



 

Typy přechodových rituálů týkající se změny stavu: 
 

  související s narozením 

  související s přechodem do dospělosti (iniciační rituály) 

  související se sňatkem 

  související se smrtí 

 
- u opakujících se rituálů (např. porod), má obzvláštní význam vždy ten první 
 
- zvláštní význam prostorově-materiálním faktorům: práh, brána, most, hradby, 
oblouky <= hraniční/pomezní zóna mezi světy 
=> rituály přechodu z jednoho prostoru do druhého (např. z ulice do chrámu)  
 
- rituály přechodu mezi časy 



 
Claude Lévi-Strauss (1908–2009) 

 
- představitel klasického strukturalismu  
- hlavní zájem: Jak pochopit iracionálno? 
 

Dobové přístupy 
k iracionálnímu/náboženskému/primitivnímu myšlení: 

 
a) intelektualisté (Tylor, Frazer): primitivní myšlení je 
stejně racionální, jen má nedostatečné podmínky a proto 
se mýlí 

X 
b) Schleiermacher, Max Müller, Rudolf Otto: náb. 
myšlení je bytostně odlišné od racionálního, jde o věc 
emocí, intuice, zkušenosti přesahu; obdobně Durkheim 
a Lévy-Bruhl: zásadní odlišnost => 

Strukturalismus 
- z lingvistiky do dalších 

sociálních věd 

- zakladatel: 

Ferdinand de Saussure 
(1857–1913) 

dílo: Kurz obecné lingvistiky 
(1916) 

langue X parole 

teorie znaku 

význam nenese znak, ale 

jeho vztah/rozdílnost vůči 

jiným znakům 



 
=> Claude Lévi-Strauss: Super-racionalismus 
- naše racionalita představuje pouze určitý typ racionality, je úzce pojatá 
- nad protiklad racionální X iracionální/emocionální/smyslové postavit  
širší racionalitu 
„... usilující, aby smyslové bylo v racionální shrnuto, aniž by se obětovalo cokoli  jeho 
vlastností.“  
  => náboženské představy jsou plně racionální, ovšem hlubším a 
základnějším způsobem, než jaký známe z vědy 
  => lze nalézt řád za tím, co se nám prezentuje jako nespořádané 
 
  => zkoumá: Divoké myšlení 
- kniha: Myšlení přírodních národů (1962), orig. La Pensée sauvage  
- tj. divoké myšlení, ne myšlení divochů! 
 
„... myšlení v jeho divokém stavu, jež kvete v každé lidské mysli – dnešní i minulé, blízké i 
vzdálené – dokud není obdělána a domestikována za účelem zvýšení myšlenkových výnosů.“ 
 



 
divoké myšlení      X     domestikované myšlení 

 
jako prales            jako zahrada 
myšlení ve své přirozené podobě  formované písmem a 

formální výukou 
komplexní, holistické zostřené, efektivní, tím i 

omezené 
Liší se v prostředcích, které mají k dispozici 

pracuje přímo s věcmi         pracuje s pojmy 
vč. mýtických představ         (abstraktními) 
(spíše s představami!)         
„věda konkrétního“ 
jako kutil: musí si vystačit s tím, co má    jako vědec:  
=> pojem bricolage         má nástroje na míru 
má k dispozici pouze konkrétní věci (představy)   vyjadřuje obecné výpovědi 
=> vyjadřuje obecné výpovědi pomocí nich   pomocí abstraktních pojmů 
    => 



nositeli významu nejsou ony věci/představy 
 => vztahy mezi nimi 
- základní typ vztahu je binární opozice 
 
Totemismus: význam totemu + proč si ta která skupina volí určitý totem 
- Durkheim: totem vyjadřuje kolektivní identitu 
- funkcionalisté: volí si jako totem to, co je důležité/významné 

X 
- Lévi-Strauss: totemismus je systém klasifikace – kódování rozdílů mezi skupinami 
pomocí analogických rozdílů v přírodě 
- skupina si volí totem ne proto, že je dobrý k jídlu, ale že je dobrý k myšlení 
=> vymezuje podobnosti a rozdíly pomocí vztahů pozorovaných v přírodě 
 
• příklad:       vrána X jestřáb   (totemy) 
- mají-li sousední klany totem vrány a jestřába – důležité nejsou vlastnosti obou 
ptáků izolovaně => ale vztah mezi nimi (rozdíly a podobnosti) 

oba dravci X jestřáb lovec x vrána mrchožrout 
=> klany jsou podobné, ale ... 



 
- tím, že nejde o prvky systému, ale o vztahy => lze je analogicky vztáhnout 
k různým rovinám lidské zkušenosti: přírodní, sociální, osobní, ... 
 
=> náboženské myšlení je kondenzované – dokáže mluvit o různých 
věcech/zkušenostech/rovinách najednou  
- sjednotit heterogenní sémantická pole 
- představuje totální síť vztahů: když nerozumíte všemu, nerozumíte ničemu 

ALE 
- přesahuje jedince – ten nedokáže vysvětlit celek: každý vytváří část, přičemž 
reaguje na ostatní (nápodoba, převrácení) => konec nikdo nedohlédne 
- stejně tak klan, vesnice apod.:  
        příklad: totemismus či kroje 
 
 
 
 
 



 
další dílo: Struktura mýtů (1955) 
- Paradox mýtů: působí chaoticky a náhodně, ale při širším srovnání nalezneme 
mnoho podobností => tušení hlušího, skrytého významu/řádu 
- využívá strukturalistické koncepty  

langue x parole 
syntagmatický x paradigmatický 

 
=> důležité nejsou konkrétní prvky, ale vztahy mezi nimi 
=> důležitý není příběh, ale „gramatika mýtu“ + základní jednotky: mytémy 
 
a) smysl mýtu není v příběhu – mýty mají mnoho verzí, mnohé si protiřečí 
dříve se hledal archetyp – původní podoba mýtu  
X Lévi-Strauss: není žádná správná verze mýtu, platí všechny, je třeba pracovat 
s co nejvíce variantami, aby vyvstaly klíčové motivy - mytémy 
 
b) u mýtu je narativní souslednost arbitrární: příběh imituje časovou posloupnost 
X mýtus časový není, je mimo čas, platí celý naráz – důležité motivy/mytémy 



Mýtus o Oidipovi 
mytémy 

nadhodnocené 
pokrevní vztahy 

podhodnocené 
pokrevní vztahy 

hrdinové zabíjejí 
monstra = popření 
autochtonie 

sami hrdinové jsou 
monstra = 
potvrzení autocht. 

Kadmos hledá Európu  Kadmos zabije draka Zrození Spartů 
z dračích zubů 

 Spartové se vzájemně 
zabíjí 

 Labdakos = kulhavý 
Láios = křivý 

 Oidipus zabije otce Oidipus zabije Sfingu  

Oidipus se ožení s 
matkou 

  Oidipus má oteklé a 
sešpendlené nohy 

 Eteoklés zabije svého 
bratra Polyneika 

  

Antigona pochová 
bratra Polyneika 

   



 
- mytémy sami o sobě nemají význam => získávají jej až ve svém vztahu 
 

1 : 2  ::  3 : 4 
 
=> nadhodnocení pokrevních vztahů se má k jejich podhodnocení jako popření 
autochtonie k jejímu potvrzení 
- mezi 3 a 4 není možný kompromis 
- mezi 1 a 2 ano: přiměřené ocenění pokrevních vztahů 
 
=> hlavním tématem celého cyklu je problém autochtonnosti 
zdánlivě neřešitelný problém se vyřeší se tak, že se převede na jinou 
podobu/úroveň, kde řešení existuje 
 
+ další úroveň: plný smysl mytémů se vyjeví, až když jsou zařazeny do celého 
systému => mýtus nesmí být interpretován izolovaně, ale ve vztahu k dalším 
mýtům 
- v každém systému dochází k transformaci mytémů = transformační grupa  



další dílo: Mythologica I.–IV. (1964–1971) 
- téma: tranformace mýtů 
- látka: indiánské mýty 
- tematizuje základní témata lidského života 
- nemá konkrétní účel, divoké myšlení není 
utilirizované, jde o myšlení samotné 
- je jako hudba: není žádná privilegovaná 
sémantická rovina (není to šifra, ani není 
žádná správná verze) 
- mýtus je matrice srozumitelnosti 
- má nekonečně možností a lze nekonečně 
způsoby vztahovat na viditelný svět a tím mu 
dávat smysl, vytvářet z něj koherentní řád  
- nelze studovat jednu kulturu izolovaně => 
co nejširší záběr 
 
 
 

Radek Chlup (2009): 

Oidipus    Hippolytos  
syn zabije otce x otec zabije syna 

syn spí s matklou x syn odmítne  

  spát s matkou 

 

Théseus  Hippolytos 
(potenciální) zeť x otec zabije syna 

zabije (alter ego)   

tchána 

kvůli zradě dcery x kvůli zradě 

   matky 

 

Oidipus  Odysseus 
syn zabije otce x syn stojí při otci 

(ale pak nevlastní syn zabije otce a 

nevl. bratři se ožení s nevl. matkami)  



 
Edward Evans-Pritchard (1902–1973) 

- 2. generace britské školy sociální antropologie  
- dílo: Čarodějnictví, věštby a magie u Zandů (1937), též Azandů 
- terénní výzkum u kmene Zandů (Azandů) v tehdy Anglo-egyptském Súdánu 
 

 



- hlavní zájem: magie = přesvědčení, že věci na tomto světě mohou být ovládány 
nadpřirozenými silami 
- poznatek: Zandové jsou inteligentní, racionální, kultivovaní, praktičtí, přesto 
věří magii a věštbám, které jsou podle moderního západního přesvědčení 
nesmyslné => hlavní otázka: proč na tyto věci věří? 
 
- Zandové rozlišují: 
 

mangu        X        ngua 
(čarodějnictví/witchcraft)           (kouzelnictví/magic) 

 
čarodějnictví: dědičná psychosomatická síla, může se dít i nevědomě, je mu 
přičítána většina negativních událostí, kdo je čaroděj lze zjistit věštbou 
(orákulem), příznaky: zarudlé oči, protivná povaha/jednání (=> nástroj sociální 
kontroly), čaroděj se může vyvinit či musí odškodnit oběť 
kouzelnictví (magie): lze se naučit a koná se vědomě, buď pozitivní (léčitelství či 
ochrana před čarodějnictvím) či negativní (s cíle uškodit druhém či polepšit si) 
- čarodějnictví i kouzelnictví chápáno spíše negativně 



 
- představy o čarodějnictví a magii nenahrazují přirozené/praktické 
poznání/vysvětlení – existují paralelně s ním  
(např. čarodějnictví nevysvětluje, proč oheň pálí, ale proč jsem se zrovna teď 
popálil)  
 
- Zandské myšlení představuje koherentní systém založený na základních 
předpokladech (např. víra v čarodějnictví), o kterých se nepochybuje (stejné jako 
axiomy v západním myšlení); přijmou-li, vše dál už je racionální; základní 
předpoklady jsou v rámci systému důsledně chráněny, jinak by se zbořil svět 
 
- má sociálně stabilizační funkci 
 
 
 
 
 
 



 
- od r. 1930: terénní výzkum u kmene Nuerů (sousedí na severu se Zandy) => 
Nuerové: líčení způsobu obživy a politických institucí (1940) 
Příbuzenství a svadba u Nuerů (1951) 
Náboženství Nuerů (1956) 
 - málo formalizované 

- ústřední idea: kwoth (= duch), pl. kuth 
 

a) Kwoth nhial (= Duch nebes):  
- neviditelný a všudypřítomný stvořitel všeho (i lidí) 
- nesobecky milující 
- dává i odnímá život 
- vše převyšuje a řídí (přírodní události: bouře, sucha, povodně, ..., blesky), je 
velmi vzdálený 
- garantuje cuong (= mravní řád, správné, pravdivé a dobré)  
- když je někdo zabit bleskem, je to chápáno, že si jej Duch nebes vzal  
 
 



 
 
b) kuth nhial (= duchové ovzduší)  
- nižší duchové, mezi Duchem nebes a lidmi 
- deng (syn Ducha nebes), mani (duch války/boje), wiu (duch klanu), buk (ženský 
duch, matka denga, spojovaná s řekami a potoky) 
- mohou vstoupit do člověka:  a) dočasně => nemoc 
        b) trvale => věštec/(voje)vůdce 
 
- na jednu stranu jsou to bytosti svébytné a odlišitelné, na druhou spjati/spojeni 
s Duchem nebes až do jisté míry jeho reprezentací: ... je jich mnoho, ale zároveň je jen 
jeden. Každý z nich je Boží manifestací a v jistém smyslu je i Bohem samotným. ... Nuerové bez 
obtíží či rozpaků přecházejí od obecnějšího a komplexnějšího způsobu chápání Boha či Ducha 
ke způsobu konkrétnějšímu a omezenějšímu ... a zase zpět. 
 
- zvláštní vrstva: colwic = duchové stvoření přímo z duší lidí zabitých bleskem => 
většinou fungují jako patroni/ochránci svých rodin/rodů 
 



  
c) zemští - totemoví duchové 
- nižší než duchové ovzduší 
- taktéž nějak souvisí s Duchem nebes, ale zároveň pevně spjati s totemem a 
totemovým zvířetem (rostlinou/kamenem/řekou/...), i když s ním/nimi nejsou 
totožní 
 
= ještě níže: drobní přírodní duchové spjatí s místem či věcí (fetiše, skřítci, ...)  
- někteří lidé je dokáží ovládat (fetiše často dědičným majetkem rodiny/rodu) 
- nepříliš ctěno, na periferii systému 
- praděpodobně nepůvodní – přejímka od Dinků 
 
• čím níže, tím složitější riutály  
 
Výklad: sociální lomivost náboženství (využívá metaforu lomivosti světla) 
- Duch se jakoby rozkládá do různých úrovní a pásem – Duch je ctěn v podobě 
konkrétního ducha vždy ve spojení s určitým klanem, skupinou, ... 
 



 
hierarchie duchů 

 
nahoře : dole   ::   světlo : temnota    ::   starší : mladší 

 
- souvislost se sociální strukturou X tím se ale náboženství nevyčerpává! 
=> třeba jej vidět a chápat, jak jej vidí a chápou Nuerové! 
 
 
- symbolické myšlení: vysvětluje výroky typu „A je něco-jiného-než A“, např. 
krokodýl je duch 
vůl je okurka 
dvojčata jsou ptáci 
 : A symbolizuje božstvo – sdílí určitou jeho vlastnost 
=> brát zřetel na metafory, rétorické figury, symbolická vyjádření 
 
 
 



 
duše X duch 

 
- člověk se skládá z: 

  těla: po † do země 

  života (= dechu): po † se vrací k Duchu 

  duše: po † se mění v přízrak, nějakou dobu se zdržuje mezi živými, ale brzy 
se vytratí; pokud za života utrpěl křivdu, která nebyla odčiněna, zůstává a mstí 
se => nutno usmířit 

- bližší představy o dalším posmrtném životě nejsou 
 
 
- duch není totéž co duše, je to svébytná bytost (viz výše) 
- může člověka posednout, ale není s ním totožný 
- pouze Duch nebes může bleskem změnit člověka v colwic – strážného ducha 
 
 
 



 
vina a oběť 

 
- základní kategorie: thek (úcta) – zakazuje neuctivé chování vůči ostatním 
- porušení úcty:  a) nezávažné (neúmyslné)  => hanba 
    b) závažné (úmyslné)   => hanba + vina => nemoc až † 
 
- provinění je vůči lidem, ale hlavně vůči Duchu – trestá 
=> odčinit vinu = usmířit Ducha - obětí 
 
- nejvýraznější obětní rituál: oběť vola 

1.  představení oběti Duchu 
2.  zasvěcení oběti (hřbet potřen popelem) 
3.  vzývání (s určením cíle oběti) 
4.  usmrcení (oštěpem) 

- vůl ≈ alter ego 
- oštěp ≈ autorita, klan, celistvost 
 



 
Teorie primitivního náboženství (1965) 
 
- kritika dřívějších teorií: úvahy typu „kdybych byl kůň“ 
- nutno porozumět náboženství a kultuře zevnitř 
- náboženství souvisí s rozumem i emocemi i sociálním uspořádáním 
ale těmito faktory se nevyčerpává => nutno zkoumat celkově  
- nutno zkoumat nejen tzv. primitivní náboženství, ale všechna 
- vztah magie/náboženství a vědy nechápat jako protiklad  
primitivního a moderního myšlení ale  => jako komplementární systémy 
- nezkoumat ideální podobu náboženství (náboženství teologů), ale 
=> reálně žité náboženství 
- hypotéza: náboženství jako sociální výtvor srdce 
 
 
 
 
 



 
Victor Turner (1920–1983) 

- v letech 1950–1954 terénní výzkum u kmene Ndembuů v severozápadní Zambii 
=> Schism and Continuity in an African Society (1957) 

[dobová britská sociální antropologie: kritika statického pojetí společnosti => 
dynamické pojetí = zájem o problematiku společenských procesů a sociální změny] 

- odmítá představu společnosti jako organismu (Radcliff-Brown)  
=> jako sociální drama: ne harmonický celek, ani koherentní struktura, ale 
disvergentní procesy a konflikty, „tekutý“ charakter, konec je otevřený 
- u Ndemburů neustálé konflikty = pro (ndemburskou) společnost konstitutivní  
- konflikt (sociální drama) má 4 fáze: 

1.  narušení řádu, tj. stávajících vztahů či norem (v důsledku latentního napětí) 
2.  krize: konflikt vyvstává v ryzí podobě a protiklady se zdají nesmiřitelné 
3.  nápravná akce: často má rituální podobu 
4.  obnovení řádu: buď reintegrace protikladů či formální uznání schizmatu 

- rituály umožňují katarzi existujících napětí, ale též znovu-ustavení řádu 
v pozměněné podobě, umožňují nalézt novou rovnováhu 

=> umožňují sociální změnu a vývoj 



 
The Forest of Symbols: Aspects of Ndembu Ritual (1967) 
- zájem o rituální symboly 
- etický přístup: antropolog pozoruje z odstupu a může tak odhalit skryté 
významy a souvislosti, které pozorovaným aktérům na vědomé úrovni unikají 
- příklad: přechodový (iniciační) rituál dívek Nkang´a 
ústřední role: mudyi (mléčný strom) 

 emický výklad: harmonický význam, symbol mateřství a jednoty kmene 

 etický výklad: obsahuje též řadu konfliktních prvků (muži x ženy, matka x 
dcera, vyčlenění iniciované), artikuluje implicitní napětí a konflikty 

=> platí obojí – dva póly: 

 normativní (ideologický): artikuluje řád (normy a hodnoty) 

 sensorický (orektivní): emoce a hnutí vyvolávané rituálem 
=>každý symbol skrytě obsahuje tento protiklad (soc. řád x osobní chtění) 
a tím, že je dokáže propojit a zprostředkovat, umožňuje společnosti neutralizovat 
skryté napětí a konflikty 
 => lidé chtějí dělat to, co dělat musí 



 
=> symboly jsou polyvalentní (symbol vs. znak) – dokáží propojovat disparátní 
významy: zhuštěný význam 
 
Jsem přesvědčen, že rozpor mezi významovými rovinami je klíčovou vlastností dominantních 
symbolů ve všech náboženstvích. Takovéto symboly v průběhu času do svého obsahu absorbují 
většinu aspektů života lidské společnosti, takže pak v jistém smyslu tuto společnost reprezentují. 
... Všechny rozpory lidského společenského života ... jsou zhuštěny a sjednoceny v jediném 
výrazu: v dominantních symbolech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Průběh rituálu (1966) 
cíl: analýza vztahu rituálu k sociální struktuře  
- navazuje na teorii přechodových rituálu van Gennepa 
 
=> zajímá se o střední – liminální – fázi: ta je jádrem rituálu 
 
 v ní ústřední roli hraje => Antistruktura 
- popření či převrácení běžných/dosavadních identit a hierarchií (př. zbavení 
vlasů, běžného oděvu, ..., př. iniciační rituál Tsongů),  

resp. vůbec kognitivních kategorií dané kultury (př. démonické masky: 
kombinují prvky, které jsou jinak oddělené, např. různých zvířat, lidí, neadekvátní 
velikosti) 

=> možnost tyto prvky z odstupu vědomě reflektovat  
(„prapůvodní způsob abstrakce“) 

a promyslet/vstřebat/lépe si uvědomit (novou) identitu, resp. běžné kulturní 
kategorie vůbec 

>nic tak dobře nezvýrazní řád jako jeho porušení< 



 
- nahlédnutí relativity řádu => umožňuje (myslet) jeho změnu 
liminalita: absence řádu a zároveň potencionalita všech možností => 
liminalita jakoby ohrožuje 
řád, ale zároveň jej 
občerstvuje a posiluje:  
umožňuje znovuzrození 
řádu => 
tj. aby se řád nově ustavil 
 
=> může se nově ustavit i 
jinak - ve změněné  

podobě! 
=> 
Chaos/nepořádek/limina-
lita/antistruktura je 
zdrojem nebezpečí  
i moci 

Mary Douglas (1921–2007): Čistota a nebezpečí (1966) 
- každá kultura má potřebu si strukturovat okolní svět = 
klasifikovat si jej do systému sdílených kategorií 
(= symbolická klasifikace) 
=> špína/nečisté je to, co narušuje tento řád (nejen 
absolutně, ale i relativně, např. nenáležitým umístěním)  
- tím jej potenciálně ohrožuje => druhy reakcí: 

 předefinování 

 likvidace 

 tabuizace 

 stigmatizace 

 sakralizace: chaos stojí mimo řád, ale zároveň je 
jeho zdrojem! 

 
 



 
=> každý řád je zakotven v něčem, co stojí mimo něj, co jej přesahuje 
 

=> Antistruktura 
 
- neomezuje se jen na rituály => všudypřítomný základ lidské kultury: 
antistrukturální (liminální) charakter má vše alternativní, tj. vše, co vybočuje 
z běžných sociálních či kognitivních kategorií/struktur: 
• např. na sociální úrovni dvorní šašek, věštec, poustevník, čarodějnice, ... 
 
 

  u skupinových rituálů se projevuje jako Communitas: 
mezi iniciovanými jedinci díky vyčlenění, zrušení sociálních rozdílů, společnému 
čelení zkouškám atp. vzniká zvláštní silné pouto – nejsou jen skupina, ale tvoří 
společenství - communitas 
 
 
 



 
VT: společenství celých lidských bytostí ve své totalitě i partikularitě 

- společenství rovných a solidárních, společenství vzájemnosti 
 
 



Communitas 
- v širším rámci též všechny alternativní skupiny vůči majoritní společnosti 
(mnišské řády, subkultury, též VŠ, revoluce) 
- může být: 

a) přechodná (často v kmenových společnostech) 
b) istitucionalizovaná (zpravidla v komplexních společnsotech) 

• př. řeholní společenství – sami o sobě silně strukturované 
ale představují antistrukturu ve vztahu (protikladu) k běžné společnosti 

=> antistruktura je relativní kategorií 
 
 
 

 
 
 
 
 
   



Rituál: předepsané formální chování, které nepodléhá technologické rutině  
a které odkazuje k představám, v nichž figurují mystické bytosti a síly 
 
- nadpřirozené bytosti a síly ≈ moc liminality/antistruktury 
 
=> vyjadřuje zkušenost, že rituál je skutečně účinný 
 

náboženský      X     sekulární 
rituál           rituál - ceremonie 

 
= ceremonie potvrzuje, rituál proměňuje 
- v ceremonii jde o artikulaci a potvrzení struktury (a la Durkheim) 
- v rituálu jde o závaznou konfrontaci struktury s antistrukturou 

(střední kategorie: náboženská ceremonie – nepracuje s antistrukturou, pouze na 
ni odkazuje) => 

liminální jevy    X    liminoidní jevy 
 = náboženské        = pseudonáboženské 

(hry, umění, sport, ...) 



 
Clifford Geertz (1926–2006) 

- představitel interpretativní antropologie  
- metoda zhuštěného popisu + sémiotické pojetí kultury 

 The Religion of Java (1960) 

 Islam Observed, Religious Development in Morocco and Indonesia (1968) 

 The Interpretation of Cultures (1973), česky Interpretace kultur (2000) 
 
 


