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Magie v antropologii
maha (sans. moc),  magnus (lat. velký), megas.
 ((řec mocný

náboženství vyvíjí úsilí naklonit si nadpřirozené síly
magie s nadpřirozenými silami manipuluje

magie jako druh animismu, projev primitivního
náboženství vs. magie není projevem primitivní mysle

- nejasná definice, vznik nelze konkrétně datovat
- minimálně od starověku
- stará Indie, Babylónie, Persie, starý Egypt
- podle antropologie univerzální kulturní jev, jeden z
nejstarších projevů lidstva
- nejasná hranice mezi magií a náboženstvím

- nejasný vztah mezi magií a náboženstvím 

- 



James George Frazer

- evolucionistické pojetí magie
- jde o nejnižší stupeň vývoje kultury, znak
primitivních národů, jelikož lidé zjistili, že magie
nefunguje, vzniklo náboženství
Zlatá ratolest (1890) - 12 svazků o magii, jejím
významu, její rozdělení a příklady z různých kultur

Bronislaw Malinowski

- magie nemá počátku, vždy existovala jako
esence jevů, jež člověka vždy zajímaly
- nevzniká na základě pozorování přírody, má
emocionální charakter a lze ji poznat jedině skrz
poznání tradic dané společnosti a skrz zkušenosti
- vzniká ve stavu úzkosti na základě touhy po
expresi

Antropologové
o magii



Claude Lévi-Strauss

- podvědomé ideje a představy účinkují v
náboženství, magii i lingvistice
- náboženství je humanizací přírodních zákonů
zatímco magie zase naturalizací lidského jednání
- jde o vyprázdněný koncept jež nese významy, jaké
mu kdo přiřadí

Sigmund Freud

- magie vzniká z mylné asociace představ, souvisí
s narcismem, lze řešit psychoanalyticky
- Totem a Tabu (1914)

Antropologové
o magii

Karl Barth

- magie je pravým opakem náboženství, postrádá
etický moment, prosazuje egoistická přání, jde
tedy o protikladné hodnotové orientace 



Islám a magie
sihr سحر

bílá magie požívala respekt (např. prorok Sulajmán)
černá magie - přísně odsuzována, protože páchá zlo, jeden z nejtěžších hříchů

- věštění, magické výklady 99 Božích jmen, číslic, písmen, užívání invokací, zaříkávání, 
vzývání duchů, planet, užívání amuletů a talismanů

- 

džinnové جن

- nadpřirozené bytosti s dobrým nebo zlým charakterem
- zlí džinové často ve společností "šajátín" - ďáblů, jež je svádí ke zlému jednání 
- jsou neviditelní (slovo džin znamená skrytý) ale podobní lidem v chování
- prorok Sulajmán - schopnost mluvit s džiny



Súra Kráva 2,102
A následovali to, co hlásali satani v době vlády Šalomounovy. Šalomoun nebyl nevěřící, avšak

satani jimi byli, učíce lidi kouzelnictví a tomu, co bylo v Babylóně sesláno dvěma andělům,
Hárútovi a Márútovi. Ti dva nezačali nikoho učit, aniž řekli: „My jsme toliko pokušitelé, nebuď
tedy nevěřící!“ A od nich dvou se naučili, jak se zasévá rozkol mezi muže a manželku jeho -

avšak oni tím neuškodí nikomu, leda z dovolení Božího. A naučili se lidé tomu, co jim škodí, ale
neprospívá; a věděli, že ten, kdo toto koupí, nebude mít podíl na životě budoucím. Jak hnusně

pro sebe nakoupili - kéž by to byli věděli!

Hadíth Abí Dawúd 3883
Abdullah ibn Mas’ud hlásil: Prorok, mír a požehnání s ním, řekl: „Vpravdě, zaříkávání, amulety a

kouzla jsou činy modlářství.

Hadíth Abí Dawúd 3883
Ajša řekla: Někteří lidé se ptali Alláhova posla, mír a požehnání s ním, ohledně věštců. Prorok

řekl: "Jsou k ničemu." Řekli: "Ó posle Alláha, věštci někdy mluví o věcech, které se stávají
skutečností." Prorok řekl: "To jsou slova, která ukořistili džinové, jež je šeptají do uší svých

přátel a mísí je s více než stovkou lží."



Ochrana před magií
ruqja رقية exorcismus

"pozitivní výkon kouzel" - pomoc proti uhranutí ale
například u horečky, nespavosti, atd.
schvalováno a praktikováno Prorokem

- součást tzv. prorockého lékařství (الطب النبوي)

Súry jako exorcistické formule: 
Al-Fátiha (Súra 1)
Al-Ichlás (Súra 112)
Dvě súry k ochraně (tzv. mu'awwidatán):
Al-Falaq (Súra 113)
An-Nás (Súra 114)



Edvard
Westermarck
University of Helsinki

- první sociobiolog
- věnoval se otázkám sexuality, manželství, incestu
- Westermarckův efekt - lidé, jež spolu žijí před věkem
šesti let, nemají tendenci se sexuálně přitahovat/uzavírat
manželství (nebo jejich manželství nejsou trvalá)
- specialista na Maroko, zemi navštívil více než 20-krát od
roku 1898
Marriage Ceremonies of Morocco (1914)
Ritual and Belief in Morocco (1926)
Wit and Wisdom in Morocco (1930)



Vincent Crapanzano
CUNY

- profesor antropologie a comparativní literatury
- antropologie - věda o skrytém, intimním
- psychoanalytická perspektiva
The Hamadcha: A Study in Moroccan Ethnopsychiatry
(1973)
Tuhami: Portrait of a Moroccan (1983)








