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J. G. FRAZER
• skotský antropolog, etnolog, etnograf

• (* 1. ledna 1854 Glasgow - † 7. května 1941)

• zakladatel sociální antropologie

• ovlivněn pozitivizmem

• zabýval se problematikou nejstarších náboženství, rituály, mýty a 
magií 

• Považoval magii za předchůdce náboženství a vědy

• vědecké zaměření ovlivnil William Robertson Smith

• studium na univerzitě v Glasgow (klasická filozofie)

• Ukončení studia v roce 1879 na Trinity College v Cambridgi



• 1886 zpracoval pro Britskou encyklopedii hesla „Tabu „ a Totemismus“

• 1907 vedoucí katedry sociální antropologie na univerzitě v Liverpoolu

• Na začátku první světové války byl povýšen do šlechtického stavu

• Další významná díla: Víra v nesmrtelnost a uctívání mrtvých, Uctívání přírody



ZLATÁ RATOLEST

• 1890 první verze knihy (dva svazky)

• 1906-1915 12 svazků

• kniha je rozdělená do 69 kapitol

• zabývá se rituály a sními spojenými zvyky, různými tabu a 
především vznikem a počátky magie

• Zlatou ratolestí je myšleno zlaté jmelí



NÁZVY KAPITOL

• 3. Sympatetická magie

• 4. Magie a náboženství

• 18. Nástrahy hrozící duši

• 20. Tabuizované předměty 

• 68. Zlatá ratolest



SYMPATETICKÁ 
MAGIE

základ Frazerova výkladu světa 

vychází z předpokladu existence 
určitého mystického vztahu mezi věcmi 
a jevy v přírodě(zákon vnitřního 
souladu)

2 typy kouzel (homeopatická a 
kontaktní magie)



SYMPATETICKÁ MAGIE

HOMEOPATICKÁ
• založena na zákonu podobnosti

• podobné vytváří podobné, nebo jinými slovy, že 
následek je podobný své příčině

• Příklad: bezdětná Arabka z Moábu si často 
půjčuje šaty ženy, která porodila mnoho dětí, a 
doufá, že s šatem získá zároveň  plodnost jejich 
majitelky

KONTAKTNÍ
• Založena na zákonu doteku 

• vychází z představy, že věci, které byly jednou 
spojeny musí zůstat i poté, co byly od sebe 
navzájem zcela odděleny

• Příklad: Plinius říká, že když jste někoho poranili 
a litujete toho, stačí si jen plivnout na ruku, která 
ránu způsobila, a bolest trpitele je ihned 
snesitelnější



MAGIE

TEORETICKÁ
• pseudověda

POZITIVNÍ
• jsou kouzla, díky nímž dosahujeme užitku

SOUKROMÁ
• kouzelníci sloužili jednotlivcům

PRAKTICKÁ
• pseudoumění

NEGATIVNÍ
• tabu, zabraňující zlu

VEŘEJNÁ
• kouzelníci slouží veřejnému zájmu



4. MAGIE A 
NÁBOŽENSTVÍ

• Magie i věda otevírají zdánlivě nekonečnou perspektivu možností 
tomu, kdo zná příčiny věcí a je schopen to dosáhnout k 
tajemným impulsům, které uvádějí do pohybu obrovský a složitý 
mechanismus světa. 

• Náboženství – víra a činy jsou důležité nemohou jeden bez 
druhého existovat. Teoretické (musíme nejdřív věřit v existenci 
božské bytosti). Praktické (pak se jí můžeme chtít zalíbit)

• Rozpor náboženství se zásadami magie i vědy (předpokládají, že 
běh, přírody je přesně daný a ve svém působení neměnný)

• Autor říká, že náboženské systémy se liší nejen v různých zemích, 
ale i v jedné zemi v různých dobách, ale systém sympatetické 
magie zůstává všude a ve všech dobách v podstatě stejný, jak ve 
svých principech, tak praxi



• Magie je nejbližší příbuznou vědy

• Principy asociace jsou velmi důležité pro magii a vědu, užívá-li se jich nesprávně, rodí se magie, užívá-li se 
jich správně, rodí se věda

• Magie je nutně nesprávná a neplodná, kdyby mohla být někdy pravdivá a plodná, byla by to věda

• Pozvolné poznávání nepravdivosti a neplodnosti magie přimělo přemýšlivější část lidstva k pravdivějšímu 
hledání teorie přírody a plodnější metody k využití jejích zdrojů. Magické obřady a zaříkávání nemělo žádný 
vliv na výsledky, které měly vyvolat. Člověk tedy začal věřit, že ne on, ale bytosti mnohem silnější řídí chod 
světa.



18. NÁSTRAHY 
HROZÍCÍ DUŠI

Příklady: 

• Na ostrovech Aru obyvatelé domu, v němž někdo zemřel, 
následující noc nespí, neboť věří, že duše zemřelého je stále ještě 
v domě, a oni se bojí, aby ji ve snu nepotkali.

• Pomalování spáčova obličeje fantastickými barvami nebo 
přidělání knírů spící ženě se v Bombaji považuje za rovnocenné 
vraždě. Když se totiž duše vrací, nepozná vlastní tělo a člověk 
zemře.

• Někteří vesničané v Sikkimu jevili nelíčenou hrůzu a schovávali 
se, jakmile na ně zamířil objektiv fotoaparátu čili „zlé oko 
skříňky“, jak mu říkali. Mysleli, že zároveň s jejich podobou jim 
fotograf bere i duši a nabývá nad nimi moc, tvrdili také, že 
fotografie krajiny tuto krajinu ničí.



• Jestliže člověk žije a pohybuje se, je to proto, že uvnitř má malého človíčka (duši)

• Spánek je dočasnou nepřítomností duše. Smrt je trvalou nepřítomností duše

• Duše má mnoho podob například – malý človíček, pták bílá myška, ještěrka

• Za duši je často považován i náš stín nebo odraz

• Naše duše ve spánku opouští tělo a koná činy, o kterých se nám zdá.

• U primitivních kmenů je obecným zvykem nebudit spícího, protože jeho duše je vzdálená a mohlo by se 
stát, že by neměla dost času na návrat (to by zapříčinilo smrt)

• Tělo člověka by se během spánku nemělo ani přenášet, protože by se mohlo stát, že by duše při svém 
návratu nenašla tělo



20. TABUIZOVANÉ 
OSOBY

• Tabu=náboženský zákaz

• Smysl tabu=> odloučit osoby (božští králové, pozůstalí, lovci nebo 
rybáři) od ostatního světa tak, aby je hrozící duchovní nebezpečí 
ani nedostihlo, ani se z nich nešířilo, to je smyslem tabu, která 
musí zachovávat.

• Mikadovi vařily pokrmy každý den v nových hrncích a podávaly 
se na nových miskách, hrnce i mísy byly z obyčejné hlíny, aby se 
po jednom použití mohly rozbíjet nebo odkládat. Obvykle se 
rozbíjely, protože se věřilo, že komukoliv jinému, kdo by pojedl 
z těchto posvátných mís, by otekla a zanítila se ústa i hrdlo

• Věří se, že tabuizované osoby jsou ve stavu nebezpečí např. 
příbuzní zavražděného muže jsou vystaveni útokům 
rozhořčeného ducha, je zvláště třeba vyloučit je ze styku s duchy, 
proto ten zákaz dotýkat se syrového masa



• Na ostrovech Tonga věří, že pokud někdo jí rukama, kterýma se předtím dotkl posvátné osoby, 
nadřízeného náčelníka nebo čehokoliv, co mu náleželo, oteče a zemře. 

• I na Novém Zélandě se například stalo, že jeden novozélandský náčelník vysokého postavení a velké 
posvátnosti nechal u cesty zbytky svého jídla. Kolem šel hladový otrok, našel nedojedený oběd a celý jej 
snědl. Ihned poté, co se dozvěděl, komu jídlo patřilo, dostal křeče v žaludku, které nepřestaly, dokud téhož 
dne nezemřel.

• U Maorů byl každý, kdo se dotkl mrtvoly, kdo ji pomáhal uložit do hrobu nebo se dotkl kostí mrtvého 
člověka, vyloučen ze všeho styku s lidmi a odříznut od společnosti. Ani jídlo nemohl jíst rukama, proto mu 
bylo kladeno na zem a on ho hltal s rukama za zády. 

• V okrese Mekeo v Nové Britské Guineji ztrácí vdovec všechna svá občanská práva a stává se vyvržencem 
společnosti. Nesmí být viděn na veřejnosti, musí se plížit v trávě nebo schovávat za stromy. Ryby a divokou 
zvěř musí lovit jen v noci a sám. Kdyby se chtěl přidat ke skupině lovců nebo rybářů, duch jeho ženy by jim 
přinesl smůlu.

• I ženy v době menstruace jsou tabuizovány, žena se nesmí pod podmínkou trestu smrti dotknout 
čehokoliv, co užívají muži, a dokonce nemůže chodit ani po stejné cestě, po které chodí muži. 



68. ZLATÁ 
RATOLEST

• Proč se jmelí říkalo Zlatá ratolest? Možná je jméno odvozeno od syté 
zlatožluté barvy, které nabývá větévka jmelí, když se utrhne a chová 
několik měsíců. (Zežloutne listí i stonek)

• Jmelí se také někdy připisuje moc odhalovat poklady nacházející se 
v zemi, to na základě homeopatické magie (Na základě podobnosti 
se věří, že jmelí odhaluje zlato, protože samo je zlaté.)

• Popisuje Baldrův život ve jmelí, zosobňoval-li Baldr opravdu jmelím 
pokrytý dub, lze jeho smrt, způsobenou úderem jmelí, vysvětlit jako 
smrt úderem blesku. Pokud jmelí, ve kterém doutnal plamen blesku, 
zůstávalo na větvích dubu, nemohlo se přihodit nic zlého dobrému a 
laskavému bohu dubu, který choval svůj život bezpečně uložen mezi 
nebem a zemí v tajuplném příživníkovi, ale jakmile jednou sídlo jeho 
života či smrti bylo serváno z větve a mrštěného po kmeni, strom 
padl a bůh zemřel, zasažen hromovým klínem. 



KRITIKA DÍLA

Zlatá ratolest byla přijata se 
smíšenými pocity, někteří 

autoři to odmítli, ale 
například Alfred Trubner

Nutt (folklorista)  přijal toto 
dílo s nadšením

Někteří toto dílo považovali 
spíše za umělecké než 

vědecké.



ZAJÍMAVOSTI

• Starogermánské zákony ukládaly těm, kdo se odvážili sloupnout kůru ze živého stromu. Viníkovi se měl 
vyříznout pupek a přibít na strom, který sloupl, a pak měl být honěn kolem stromu tak dlouho, až se 
všechna jeho střeva omotala okolo kmene. Záměrem trestu=> nahradit sloupnutou kůru živou 
náhražkou odňatou viníkovi byl to život za život, život člověka za život stromu. ( 9. Kult stromů)

• Rusínští zloději odstraňovali z lidských holenních kostí morek a lili do nich lůj, který pak zapálili, a s touto 
planoucí svící obešli třikrát dům, zajistili tak, že obyvatelé domu spali jako zabití. Mexičtí Indiáni 
používají pro tento účel levé předloktí ženy, která zemřela oři porodu prvního dítěte, paže však musí být 
ukradena. Touto paží tlučou o zem, dříve, než vstoupí do domu, který se rozhodli vyplenit, zajistí si tak, 
že v nikdo v domě není schopen pohybu ani slova, všichni jsou jako mrtví, vše vidí i slyší, jen jsou 
bezmocní. (3. Sympatetická magie)



OTÁZKY

1) Kdy byla vydána první verze knihy Zlatá ratolest? 

a) 1880

b) 1890

c) 1895

2) Kolik nejvíce svazků Zlatá ratolest bylo vydáno?

a) 2

b) 12

c) 8

3) Jaké byl J. G. Frazer národnosti?

a) Američan

b) Brit

c) Němec 



4) Do kolika kapitol je kniha Zlatá ratolest rozdělena?

a) 60 

b) 69

c) 59

5) Jak se dělí sympatetická magie?

a) pozitivní a negativní

b) skromná a veřejná 

c) homeopatická a kontaktní

6) Co je myšleno tou Zlatou ratolesti?

a) zlatý déšť 

b) zlaté jmelí

c) zlaté větvičky vrby



DĚKUJEME ZA 
POZORNOST!



ZDROJE:

• J. G. Frazer – Zlatá ratolest

• https://cs.wikipedia.org/wiki/James_Frazer

• https://is.muni.cz/el/1421/jaro2004/ETBA04/8969/Frazer_Zlata_
ratolest.pdf

• http://www.antropoweb.cz/cs/james-george-frazer

• https://otik.zcu.cz/bitstream/11025/19090/1/Bakalarska%20pra
ce.pdf

• https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/57816/V_02415_
Pb.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
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