
50  •  The Journal of Culture / vol. 2 / 2015

ÚVOD
Ukrajina v současnosti poutá pozornost značné části  
Evropy. Stejně přitahovala pozornost celého světa po 
jaderné havárii v Černobylu v roce 1986, která měla 
destruktivní dopady na společnost, lidské zdraví i živo-
ty, majetky a v neposlední řadě také na životní prostře-
dí. V naší studii poodhalujeme dvojí tvář Ukrajiny vy-
plývající ze silné dichotomie tradičního a moderního 
světa na území jednoho státu. Dosud živé mytickoma-
gické představy tamějších obyvatel se projevují v ji-
ném uchopování krajiny (zlá či zakázaná místa) i pří-
rody (revenanti, domácí skřítci, rusalky a jiné bytosti), 
než na které jsme v globalizovaném prostoru střední 
Evropy zvyklí.

S grantovou podporou pro vědu a výzkum jsme v le-
tech 2013–2014 opakovaně prováděli výzkum mezi 
venkovským obyvatelstvem ukrajinského Polesí a 
Zakar patí s cílem reflektovat takové pověry a mýty, 
které vstupují do jejich každodenního života. Opaku-
jící se antropologický zájem o jednu oblast výzkumu 
nám umožnil získání kvalitních dat, na jejichž základě 
jsme nahlédli do mnohovrstevnatého obrazu světa lid-
ské každodennosti v tradiční ukrajinské společnosti, do 
odlišných životních strategií tamějších obyvatel, do je-
jich představ i víry. Mezi témata, která se postupně vy-
nořila z vyprávění zdejších obyvatel i z naší zkušenosti 
s jejich každodenností a s životními strategiemi řeše-
ní problémů, patří víra v osoby mající určitou nadpři-
rozenou moc, tedy tematika čarodějnic, vědem, léčite-

lek a léčitelů, dále lidová magie, víra v čisté a nečisté 
síly, praktikování magických rituálů za účelem ochra-
ny domu i lidí před nečistými silami, a to jednak z po-
zice lidového léčitelství, jednak z hlediska církevní na-
uky a organizace náboženského života atd.

Magií nebo také čarodějnictvím lze rozumět snahu 
pomocí cílených praktik, rituálů, symbolů, gest a jazy-
ka dosáhnout výsledků nadpřirozené povahy. Mytolo-
gie představuje nedílnou součást každého tradičního 
náboženství. Avšak i ve společenstvích, která si osvoji-
la institucionalizované náboženství, zůstávají ve vědo-
mí lidových vrstev náboženskomytologické představy 
vážící se k formám nižšího kultu, kultu předků, kul-
tu zemřelých, k démonologii apod. (Kulcsárová 1972: 
15–16). Obdobně je tomu také v Polesí a Zakarpatí. Pří-
kladem takovýchto představ by mohl být exorcismus, 
který nalezneme jak u přírodních národů, tak v judai-
smu, v křesťanství či v islámu (Budil 1998: 225), a je-
hož praktikování na Ukrajině jsme empiricky ověřili. 
Podobně můžeme uvažovat i ve vztahu k lidovému lé-
čitelství, které spočívá na tradicích potenciálně sdíle-
ných celou komunitou a které se prosazuje i tam, kde 
je dominantní oficiální „vědění specialistů“ (medicína  
stojící na empirických důkazech). Víra v čarodějnictví 
je více či méně přítomna ve všech nekřesťanských ná-
boženstvích, avšak nalezneme ji i „na okrajích“ křes-
ťanské lidové víry. Toto tvrzení demonstrujeme a dále 
rozvíjíme v knize Mýty a pověry v každodennosti oby-
vatel ukrajinského Polesí a Zakarpatí (Preissová Krejčí, 
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Máčalová & Skotáková 2015) věnující se su-
marizaci a interpretaci našeho dlouhodobé-
ho výzkumu.

VÝZKUM MÝTŮ A POVĚR V OBLASTI ZAKAR-
PATÍ A POLESÍ
Živé mytickomagické představy obyva-
tel ukrajinského Polesí a Zakarpatí považu-
jeme za sociální jevy, jimž jsme se v průbě-
hu našeho výzkumu i interpretace získaných 
dat snažili porozumět, neboť pro nás zna-
menaly klíč do světa jejich nositelů. Sna-
ha porozumět povaze sociálních jevů, tomu, 
jak lidé v rámci určité skupiny vnímají a po-
pisují svět kolem sebe (Pavlásek & Nosko-
vá 2013: 9), je principiální charakteristikou 
kvalitativního přístupu ve výzkumu. V tom-
to smyslu jsme neusilovali o odhalení a po-
pis pravdivé reality, nýbrž o porozumění 
způsobům jejího konstruování, tedy tomu, 
jak danou sociální realitu vnímají její aktéři, 
jak ji reprodukují ve svých vyprávěních a jak 
se v důsledku toho odráží v jejich předsta-
vách o světě. Kategorie vzešlé z kvalitativní 
metodologie zpracování dat daly vzniknout 
osám příběhů, které popisují výše zmíněné 
tematické celky. Jednotlivé kategorie jsme 
vystavěli za využití metody narativní analý-
zy a techniky otevřeného kódování nestruk-
turovaných či polostrukturovaných rozho-
vorů.

Při interpretaci výsledků našeho výzkumu  
jsme s vědomím antropologových limitů 
preferovali emický přístup, k němuž Thomas 
Hylland Eriksen (1995/2008: 52) uvádí, že 
pouze nativní hledisko je vždy emické. Pro-
tějškem této perspektivy je etický přístup, 
analytický popis z pozice výzkumníka vy-
cházející z předpokladu, že máli být antro-
pologický výzkum smysluplný, musí přiná-
šet mimo nativní pohled něco podstatného 
navíc, zkrátka přispívat k rozvoji naší celko-
vé sumy znalostí o sociální a kulturní roz-
manitosti. V kombinaci etické a emické per-
spektivy antropologického výzkumu jsme 
dosáhli v rámci zvolených výzkumných cílů 
významných výsledků, přesahujících meze 
antropologie směrem k holistickému pohle-
du na zkoumanou realitu, neboť je známo, 
že „jeden přístup není lepší než druhý. Jsou 
zdrojem rozdílného typu dat a oba přístu-
py jsou relevantní při zkoumání kulturních 
a sociálních jevů“ (Soukup 2014: 64). Jinými 
slovy můžeme cíl našeho výzkumného šet-
ření vymezit myšlenkou inspirovanou An-
selmem z Canterbury: Chceme uvěřit, aby-
chom mohli vidět. Přísloví Credendo videns 

charakterizuje tento v našem bádání zásadní 
obrat – od etické k emické perspektivě.

Z těchto a z výše uvedených důvodů se 
v naší studii nepokoušíme objasnit napří-
klad to, zda je rozumné věřit v čarodějnice, 
ale naším cílem je popsat zkušenost vzešlou 
z pozorovaného vztahu mezi lidskou kaž-
dodenností a mytickým uchopením světa, 
který je coby součást kosmického dění pro-
vázen odvěkým zápasem dobra a zla, půso-
bením nadpřirozených či božských sil. Tuto 
zkušenost jsme získali skrze vyprávění, kte-
rá nám zprostředkovala až poetickou před-
stavu o světě, který nám připomíná pohádky 
(Kratochvíl 2009: 36), neboť v něm přebý-
vají nejrůznější démoni, víly, zlé i dobré síly. 
Naše pochopení souvislostí, které je nám 
dáno prostřednictvím významu slov a kon-
textem, v němž jsou užity, je limitováno tra-
dicí, je porozuměním dějinným.

ČISTÁ VERSUS NEČISTÁ SÍLA
Předmětem našeho výzkumu je tzv. tradiční  
vědění, u něhož nadále přetrvává zejména 
narativní forma. Vyprávění zaujímá ústřední 
roli při studiu mnohých sociálních jevů, ne-
boť o něm platí, že „je přítomno vždy a všu-
de, ve všech společnostech. Počátky vyprá-
vění se překrývají s počátky historie lidstva, 
lidé nejsou a nikdy nebyli bez vyprávění“ 
(Preissová Krejčí 2013: 118). Slovy Pelcové 
(2010: 32): „Mýtus jako svědectví o původ
ních podobách lidství je tématem mnoha 
novodobých reflexí. Jako by se autoři priz-
matem nejrůznějších oborů snažili odha-
lit v mýtu původní kořeny lidské existence. 
Derridovsky řečeno je mýtus ‚stopou‘, za-
držením toho minulého v přítomném, vždy 
už poukazuje k jinému (světu a myšlení); je 
to cosi, co nikdy jako takové (tj. bez odkazu 
k něčemu jinému, než je ono samo) nemůže 
být přítomné“. Ukrajinská mytologie je jed-
ním z hlavních charakteristických rysů ná-
rodního světohledu Ukrajinců, do dnešních 
dob především obyvatel Polesí, historicko-
geografické oblasti nepřístupné kvůli ba-
žinatému terénu a tabuizované po černo-
bylské katastrofě, a Zakarpatí, svébytného 
regionu s řadou nepřístupných částí v hor-
naté krajině.

V souvislosti s environmentální proble-
matikou se pro účely této studie zaměříme 
na problematiku „čisté a nečisté síly“, kte-
rá se promítá do volených životních strate-
gií mnoha našich narátorů a také se jako niť 
prolíná – více či méně – všemi ostatními ka-
tegoriemi. Z toho důvodu se pro nás stala 

ústředním sociálním jevem ve zkoumaných 
venkovských oblastech Ukrajiny. 

Naše zkušenosti z terénního výzkumu 
rea lizovaného v letech 2013–2014 v Pole-
sí a na Zakarpatí dokládají, že je zde úroveň 
péče o životní prostředí i o lidské zdraví do-
sti nízká, na druhou stranu je v mnoha ohle-
dech patrný tradiční způsob života i myšlení 
založený na sepětí člověka s přírodou a kra-
jinou. Stále běžnou součástí života lidí na 
venkově je praxe lidového léčitelství na bázi 
bylinkářství, ale také lidové magie, rituálů 
spojených s vírou v pověry, v nadpřirozenou 
sílu, v existenci čarodějnic a dalších nad-
přirozených bytostí. Krajina je poseta mís-
ty, která mají magickou sílu, kde přebýva-
jí mytické bytosti, které je třeba mít v úctě, 
nebo lépe se jim zdaleka vyhnout. Narátor-
ka Z22 vzpomíná na vyslechnuté vyprávění 
jejího otce, který popisoval místo, na němž 
došlo k tragickému úmrtí. Tragédie se sta-
la před lety. Ovšem její otec byl přesvědčen, 
že o půlnoci každého dne na místě neštěs-
tí něco pravidelně svítí či bliká a že se zde 
ozývají divné zvuky, jakoby rachocení, kle-
pání a jiné rámusení, a proto všem radil se 
danému místu vyhýbat. Sám toho prý byl 
svědkem, když se pozdě večer vracel z práce. 
Poté, co slyšel a viděl popisované věci, za-
foukal silný vítr a bylo opět ticho. Tento pří-
běh odpovídá popisu Vojtoviče (Войтович 
2007: 503–509), který daná místa označuje 
v ukrajinské mytologii za místa zakletá: „Po-
většinou na těchto místech někdo dobrovol-
ně či nedobrovolně skonal tragickou smr-
tí. Proto se lidé daným místům vyhýbají“. 
Jsou to místa nahánějící strach, nečistá mís-
ta a v lidových pověrách se často pojí se zlý-
mi duchy, předně s dušemi zemřelých, kteří 
nemohou nalézt klid. Také narátorka spo-
jovala strašení s dušemi mrtvých, které ne-
došly z nějakého důvody spásy. Když se na 
daná místa, nebo také na hřbitovy, do sta-
rých mlýnů, zbořených hradů, zámků, zbor-
cených domů, či do hlubokých lesů, bažin 
a jiných temných míst dostaneme, nezbývá 
než se chránit znamením kříže či ochranný-
mi modlitbami (Войтович 2007: 503–509). 
Stejnou radu nám poskytla také narátorka 
Z22: „Stačilo se pokřižovat a to je vše. Pak 
všechen strach zmizel“.

Podobně laděné vyprávění jsme vyslechli  
také od narátorky Z25, která vzpomínala, jak  
se bála jít domů v noci lesem: „Žili jsme u ces-
ty, jak se jde na Perečyn. Taková chaloupka 
v lese. Pracovala jsem v pekárně. A toho ve-
čera jsem se zdržela u jedné paní švadleny,  
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které jsem pomáhala se šitím. Její manžel mi 
nabídl, abych zůstala spát u nich, protože už 
bylo pozdě. Ale já jsem řekla, že ne, protože 
doma o mě budou mít strach. A o samé půl-
noci jsem vyrazila domů. Moc jsem se bála. 
Když se jde na Perečyn, tak máte po obou 
stranách les. Šla jsem a začaly moc mňoukat 
kočky. Něco mě udeřilo do hrudníku, cíti-
la jsem v nohou a v rukou brnění a nemohla 
jsem jít, ani mluvit. Ale Pan Bůh něco udě-
lal, a tak mi přišlo na mysl, že se mám pokři-
žovat. A strach odstoupil“. Žena je přesvěd-
čena, že danou situaci způsobila nečistá síla. 
Obdobné příběhy jsou mezi místními běžné. 

Stejný způsob ochrany jsme zaznamenali  
i u narátorky Z9, která nám popsala příběh 
o větru, spojovaném často s Démonem stra-
chu, a proto považovaném za nečistou sílu, 
který „profoukl jedno dítě ve vesnici tak, že 
na jednu stranu těla přestalo hýbat rukama  
a nohama“. Později z toho dítěte vyrostla  
údajně nepříjemná žena. Tradovalo se, že 
když ji někdo potkal, tak se mu ten den ne-
dařilo. Narátorka nám doporučila, abychom 
se před podobnými lidmi, kteří jsou spojo-
váni s nečistou sílou, chránili alespoň po-
křižováním a krátkou modlitbou. Právě 
mytologická postava Vichru je spojována 
s nebezpečenstvím, onemocněním a posti-
žením, je představitelkou nečisté síly. „Vy-
padá jako člověk s křídly, drápy, ocasem 
a srstí. Nezastaví se. Je stále v pohybu. Za 
bouře dosahuje velké rychlosti. Vichr je jed-
na z mála nečistých sil, která se objevuje i ve 
dne. Setkání s ním bývá nebezpečné“ (Kono-
něnko 2011: 191).

Richard Kieckhefer (1989/2005: 88), zabý-
vající se lidovou magií ve středověku, tvrdí, 
že jestliže jsou hranice mezi přírodní magií 
a náboženstvím těžko postižitelné v přípa-
dě léčitelských praktik, pak ještě obtížněj-
ší je rozlišit mezi nimi v užívaných slov-
ních formulích. Tato skutečnost se potvrdila 
i v současnosti v mnoha oblastech ukrajin-
ského venkova. Všichni naši narátoři, pokud 
praktikovali činnosti chránící je proti nečis-
tým silám či zlé magii, svou ochranu spojo-
vali s modlitbou. 

Zlý duch, nečistá síla, se může usadit 
i v domě. Jeho přítomnost se většinou proje-
vuje tělesnými poruchami – nespavostí, bo-
lestí hlavy či celkovou nevolností. Může to 
být záměrně vyvoláno nějakou osobou, ale 
spíše se hovoří o obecně přítomné zlé síle 
domu, kde se například stalo nějaké neštěs-
tí. Narátorka N19 z Polesí nám například ra-
dila, že pokud chceme, aby nad naším do-

mem neměly zlé síly moc, je třeba na svátek 
Ivana Kupaly sesbírat čarovné bylinky, usu-
šit je a pověsit nad vchodem, „nebo se také 
mákem obsypávají domy. A také solí“. Tyto 
ochranné praktiky, stejně jako červená stuha 
uvázaná na levou ruku ochrání svého nosi-
tele, ochrání od nečistých sil celé obydlí.

Od řeckokatolického kněze na Zakarpatí, 
narátora Z35, jsme vyslechli, kterak řeší ob-
dobné případy, když se týkají jeho farnos-
ti – posvětí dům, světí sůl a vodu. „A nečistá 
síla odchází. Potom se člověk musí ještě vy-
zpovídat a jít k svatému přijímání. To pro-
to, aby do něj už nemohlo vstoupit zlo. Když 
je člověk s Bohem, zlo na něj má menší vliv. 
Když člověk žije v hříchu, přitahuje nečis-
tou sílu k sobě, tam, kde je hřích, odtamtud 
Bůh odchází. Když se něco stane s krávou, 
tak je tzv. ‚čin blahoslovení dobytka‘, ihned 
je krávě lépe. Ale nečistá síla má schopnost 
se vracet.“ Kněz své vyprávění dále rozvádí: 
„Mně se stalo, že u jedné ženy byly nesho-
dy v rodině, když se ten koloběh nečisté síly 
přerušil, tak ta žena, co jí to způsobila,  
přišla k ní domů a ptala se jí, jestli ji pozve 
na kávu. Jaksi velmi chtěla vejít k ní do 
domu. Myslím si, že přišla jen proto, aby ob-
novila to, co způsobila“. Kněz vysvětluje,  
že poté již zasažený dům nechodil světit, 
pouze radil paní domácí, aby se více modli-
la a žila podle božích zákonů. S vysvěcením 
domu a vypuzením nečistých sil úzce sou-
visí rituál exorcismu, který rozvedeme níže. 
Církevní autority jako účinný prvek ochrany 
domu před zlými silami doporučují celeb
rování mše svaté přímo v domě (Amorth 
1990/2000: 86).

Svědectví o prokletí místa či domu nás 
provázelo na různých místech našich vý-
zkumných cest, často souviselo s neštěs-
tím, které se v domě odehrálo, také se však 
vztahuje k existenci tzv. domovyka – domá-
cího skřítka – starajícího se o majitele ne-
movitosti a také naopak opečovávaného do-
mácími pány. Tak narátor N17 z Novopilu 
popisuje domovyka předně jako toho, kdo 
„chrání dům a rodinu od nečisté síly“. Toto 
tvrzení dosvědčuje i narátor N18: „Domovyk 
by měl svým způsobem dům chránit. No, 
akorát se občas stane, že se mu hospodář 
znelíbí. To je pak jiná situace. K domovykovi 
je třeba se chovat správně. Ale obecně je do-
movyk zřejmě pozitivní síla, protože ochra-
ňuje dům a všechny, kdo tam bydlí“.

V rozestupu stovek kilometrů nám oproti 
tomu na Zakarpatí jedna z narátorek Z7 řek-
la: „Ne my nevěříme na domovyky“ a vzá-

pětí dodala: „Jen jsme o nich slyšeli v tele-
vizi, takže víme, že takový jev existuje, ale 
nevěříme na to“. A nakonec s vírou, že nás 
přesvědčila o svém kritickém úsudku, doda-
la: „U nás tady na vesnici je hezký opravený 
dům, ale nemůžou ho prodat, protože tam 
něco klepe, prý jsou to zlé síly“. A poté nám 
k tomu prokletému domu popsala cestu.

OCHRANNÉ RITUÁLY A PRAKTIKY
Z výše uvedených svědectví vystupuje feno-
mén zlé či nečisté síly, která se projevuje na 
rozličných místech, v krajině i fauně, včetně 
lidí. V opozici k tomu se pak objevuje také 
řada možností, jak se před nečistými sila-
mi chránit a vyhledávat naopak pozitivní či 
dobré síly. Nejrozšířenějším oficiálním způ-
sobem ochrany před zlými silami je již zmí-
něný exorcismus. V současné době je téma 
exorcismu ve většinové společnosti okra-
jové. Přikládání malé důležitosti exorcismu 
nejde však ani tak ruku v ruce s mírou reli-
giozity, jako spíše s rozšířenou myšlenkou 
o neexistenci zla, které by mohlo mít na vě-
řícího člověka vliv (Tománek 2013). Náš vý-
zkum v konkrétních částech Ukrajiny po-
ukazuje na to, že lidé zlým silám nadále 
přiznávají velký vliv.

Exorcismus neboli vyhánění zlého ducha 
se objevuje již ve Starém zákoně a je součás-
tí židovské nauky. Obecně se pod tímto po-
jmem rozumí úkon vymítání ďábla kýmkoliv. 
Katolická církev toto právo ovšem posky-
tuje pouze biskupům, anebo kněžím bisku-
pem jmenovaným za použití k tomu urče-
ných modliteb opírajících se o moc církve 
(Amorth 2013/2014: 34). Přesto se této pra-
vomoci dnes hodně zneužívá. Velmi těžká je 
kontrolovatelnost exorcismu u pravoslav-
né církve, kde nejsou zástupci z řad kně-
ží na tuto funkci jmenováni, ale postačuje 
jim pouhé osobní charisma. Je otázkou, zdali 
je to ku prospěchu, či ne. Odpověď snad na-
značuje případ exorcismu v Kobylecké Pol-
janě. Vůči praktikám pravoslavného kněze 
se mnozí z obyvatel stavěli kriticky a obje-
vovaly se pochybnosti o jeho schopnostech 
a naopak převládalo domnění, že ho k čin-
nosti exorcismu vedou pouze peníze a snaha 
lidmi manipulovat. Přitom bylo akcentová-
no riziko, že přítomnost ďábla může ohrozit 
jeho rodinu (Skotáková 2012). S problémem 
rezistence samotného exorcisty vůči zlu 
jsme se setkali i při výzkumu mýtů a pověr. 
Na dané téma proběhl rozhovor s novopil-
ským knězem (N20), který si i přes benevo-
lentní přístup pravoslaví k exorcismu myslí,  
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že by tuto činnost měli vykonávat pouze 
mniši nebo svobodní kněží. Démoni se totiž 
mohou mstít na rodině tohoto kněze. V ro-
dině se pak objevují různé nemoci. Kněz 
uvádí příklad vlastního exorcismu: „Vymítal 
jsem jednu ženu, během toho velmi křičela. 
Pár dnů poté celá moje rodina onemocněla – 
žena, dcera i syn. Musel jsem se hodně mod-
lit, aby to pominulo.“ Ohledně přenosu zla 
z jednoho na druhého vyjádřila obavy i dal-
ší narátorka (N18), která popisuje vymítá-
ní v Počajivském klášteru, kam jsou podle ní 
posíláni lidé posedlí ďáblem: „Dějí se straš-
né věci, lidé mohou štěkat, výt, padat a rvát 
ze sebe oděv. Nejhorší je, že to může přejít 
z jednoho člověka na druhého.“

Cíl exorcismu je dvojí a vzájemně souvi-
sející: za prvé je to vyhnání zlých duchů, za 
druhé osvobození od zlého vlivu. Podle toho 
také najdeme dva druhy modliteb. Na prv-
ním místě jsou to „exorcismy“ – modlitby 
prováděné kněžími, které jsou součástí círk-
ví daného striktního rituálu, církví určenou 
svátostinou (Amorth 1990/2000: 29). Ritu-
ál samotného exorcismu prováděného na 
člověku posedlém ďáblem není v současné 
době příliš častou událostí. V zásadě zále-
ží na schopnostech kněze rozpoznat, zda jde 
o vliv ďábla, anebo se jedná o kumulaci psy-
chologických a psychosomatických problé-
mů. „V současné společnosti, v níž na sebe 
jednotlivci úzkostlivě dbají a odmítají tra-
diční rezignaci v neštěstí, navíc církev čelí 
zvýšené poptávce po vymítání ďábla“ (Mu-
chembled 2006/2008: 256). Gabriele Amorth 
(1990/2000: 125) k tomu uvádí, že z přibliž-
ně 50 000 případů, které řešil, bylo jen asi 
80 skutečných posedlostí ďáblem. Častěji se 

objevují lidé, kteří jsou zlem spíše jen utla-
čováni. V tomto případě pomáhá modlit-
ba za osvobození, kterou se modlí kněz, ale 
také rodina postiženého. Již se tedy nejedná 
o exkluzivitu exorcismu jako takového. 

Držíce se myšlenek Pavla Říčana (2007: 
109) dedukujeme, že účast duchovních na 
boji dobra se zlem může být objasněna skrze 
jejich přesvědčení, že také Ježíš byl tím, kdo 
příkladně konal dobro, a tedy každý, kdo se 
s ním setká skrze víru, je předurčen k tomu, 
aby se snažil čelit zlu ve všech podobách, 
neboť vzdorování zlu chápe jako akt oběta-
vé lásky, duchovní sebeidentifikaci s Kristem 
ve víře v konečné vítězství Evangelia. „Ten-
to zápas, který je možno vidět i v jeho kos-
mickém rozměru – boj archanděla Michaela 
s drakem (Zj 12,7), se vede ve světě i v nitru 
věřícího“ (Říčan 2007: 109). Dodává věřícím 
sílu překonávat nástrahy osudu a s pomo-
cí duchovního vedení umožňuje, aby věří-
cí skrze zkoušky vzdoroval nečistým silám, 
tedy zlu a stával se tak rezistentním vůči ná-
strahám osudu. Proto setkání s uhranutím, 
jako s jakoukoli nečistou silou, s níž se dá 
účinným způsobem bojovat, posiluje člově-
ka jak v životě, tak ve víře.

Zkoumání ochranných rituálů a praktik 
spojených s vírou v existenci projevů čis-
té či nečisté síly v každodennosti obyva-
tel Polesí a Zakarpatí naráželo na řadu pro-
blémů, které dosvědčila také slova narátora 
Z40, jenž nám přiznal, že si nemyslí, že by 
jeho krajané s někým zvenčí – cizincem – 
otevřeně mluvili o tak intimních věcech člo-
věka, jakými jsou víra a přesvědčení. Stejně 
jako FavretSaadaová jsme se také my po-
týkali s problémem, jak vůbec navázat roz-

hovor, kde začít, neboť přímé otázky týka-
jící se této problematiky se u dotazovaných 
setkávaly s popíráním těchto jevů (Bowie 
2000/2008: 222). Většina Ukrajinců se totiž 
vyhýbá tomu, aby byli spojováni se zaosta-
lostí. Vzhledem k jejich rozvíjející se eko-
nomice a politické kultuře tak byl náš úkol 
(ptát se na to, co by je mohlo v očích okolní-
ho světa snižovat a ponižovat) velmi těžký.

Stejně tak i oficiální církevní instituce, ať 
již nejčastěji jde o církev pravoslavnou nebo 
řeckokatolickou (dle svědectví kněží, s nimiž 
jsme mluvili), pohanské rituály a víru při-
rozeně zakazují a zároveň ji odsuzují právě 
jako nečistou sílu, či proti s ní spojeným li-
dem dokonce praktikují exorcismus, který je 
znám ve všech tradičních křesťanských kon-
fesích na Ukrajině. Jak jsme uvedli, sami zá-
stupci církve často rituálně zbavují obyvate-
le strachu z nečistých sil (vysvěcení domu, 
svěcení předmětu, léčení modlitbami, exo-
rcismus).

„OKOUZLENÉ“ NÁSLEDKY JADERNÉ HAVÁRIE
Výsledky našeho výzkumu poukazují na 
nejasnou hranici a vzájemné prolínání ná-
boženských a magickopověrečných praktik. 
Můžeme tvrdit, že také náboženské svátky 
jsou do značné míry svázány s pohanskými 
zvyky a mytologickými představami. Oby-
vatelé ukrajinského Polesí a Zakarpatí nás 
přesvědčili o tom, že víra v lidové léčitelství, 
lidovou magii a další pověry nejde proti hlu-
bokému náboženskému přesvědčení, ani ka-
ždodenní náboženské praxi, a to bez ohledu 
na příslušnost ke konfesi. To koresponduje 
s kritikou převažujícího dichotomického po-
jímání magie a náboženství, podobně jako  
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magie a vědy. Na základě sumarizace výs
led ků výzkumu můžeme konstatovat, že po-
hanské rituály, víra a pověry, prvky magie 
a církevní praktiky na Zakarpatí a v ukrajin-
ském Polesí nejsou minulostí, ba dokonce 
nejsou ani v rozporu, ale jsou běžnou sou-
částí každodenního života zdejších obyvatel. 
Na základě kvalitativní analýzy řady nara-
cí (do výzkumu bylo zahrnuto 59 narací za-
psaných ukrajinskými etnology a předně 41 
autory této studie zaznamenaných a inter-
pretovaných narací) jsme na vesnicích v Po-
lesí a na Zakarpatí prokázali existenci prvků 
magie a praktikování rituálů za nejrůzněj-
šími účely, a tak je zřejmé, že magickomy-
tické pověry a přesvědčení pronikají do ži-
votní každodennosti obyvatel zkoumaných 
lokalit.

Výše popsané magickopověrečné před-
stavy a víry v současnosti nereprezentují  
v ukrajinské společnosti mainstreamové  
myšlení, proto neusilujeme o to výsledky 
našeho výzkumu jakkoli zobecňovat a vzta-
hovat na celou ukrajinskou společnost. Do-
mníváme se však, že možnost zkoumat 
magickopověrečné představy našimi nará-
tory stále zažívané, a tedy v daném prosto-
ru a  ase skutečné, může přispět také k po-
chopení toho, jak mohly tyto představy 
v myšlení mnohých lidí přežít procesy in-
dustrializace a modernizace 20. století. Zce-
la jedinečným fenoménem v Polesí je, jak se 
tamější obyvatelé vyrovnali s černobylskou 
katastrofou; tento fenomén z emické per-
spektivy jeho nositelů nebude napříště vy-
padat tak paradoxně a nesmyslně.

Okolnosti vzniku havárie na čtvrtém reak-
toru jaderné elektrárny pojmenované po ne-
dalekém městě Černobyl nacházejícím se v 
nejzazší severní oblasti Ukrajiny zvané Pole-
sí, přibližně 10 km od běloruské státní hra-
nice a asi 120 km od hlavního města Ukra-
jiny, jsou v současné době již dobře známy. 
Víme také, že zvýšená radiace nejvíce po-
stihla území Běloruska, Ukrajiny a Ruska. 
Jednoznačně stanovit veškeré dopady toho-
to dosud největšího nekontrolovaného ra-
dioaktivního úniku do přírody na lidské ži-
voty a zdraví či na životní prostředí však 
možné není. Shoda neexistuje ani v určení 
počtu obětí havárie, obvykle se uvádí, že při 
výbuchu zemřeli dva pracovníci elektrárny, 
na účinky radiace pak bezprostředně dalších 
28 záchranářů z celkového počtu 237, kte-
ří u havárie okamžitě zasahovali (akutní ra-
diační syndrom – nemoc z ozáření – byl dia-
gnostikován u 134 z nich). K odstraňování 

následků byly následně povoláni tzv. likvi
dátoři, kteří již byli vystaveni nižší úrovni 
radiace z poškozeného reaktoru či z radioak-
tivních látek uniklých do prostředí, a u nichž 
tak nelze ozáření považovat za jednoznač-
nou příčinu jejich případného úmrtí v násle-
dujících měsících či letech (UNSCEAR 2011: 
58 a 47). Nicméně zprávy o následcích, které 
na likvidátorech boj s Černobylem zanechal, 
se zásadně liší. Více než 600 tisíc likvidátorů 
participovalo na snižování přímých dopadů 
radioaktivního spadu – podíleli se na uhaše-
ní hořícího reaktoru, likvidovali zamořené  
vesnice, evakuovali místní obyvatele aj., vše 
jen s minimální ochranou před ozářením 
(Knoth & de Jong 2006). Obecně se předpo-
kládá, že až 60 tisíc likvidátorů dodnes ze-
mřelo a dalších 170 tisíc bylo trvale zdravot-
ně postiženo (Mould 2000: 45–50). Odborné 
publikace rozlišují dva základní typy důsled-
ků, které měla havárie na zdraví lidí. Jednak 
jsou to dopady deterministické, které jsou 
přímo způsobeny vystavením ioni zujícímu 
záření (akutní radiační syndrom), jednak do-
pady stochastické, jejichž výskyt může a ne-
musí být důsledkem vysoké radiace, případ-
ně se ani v takovém případě nemusí nutně 
objevit (rakovina) (UNSCEAR 2011: 56). 
Kvůli konzumaci kontaminovaných potra-
vin lze zaznamenat zvýšený výskyt onemoc-
nění štítné žlázy, rizikové bylo zejména po-
žívání čerstvého mléka od krav pasoucích se 
na radioaktivních loukách, v důsledku čehož 
byly postiženy zejména děti a některé zdro-
je dokládají také zvýšený počet mutací plo-
dů (Fusco 2001). Dopady radiace se rozšířily 
i do oblastí, které nebyly přímým radioaktiv-
ním spadem ohroženy, a to v důsledku čin-
nosti tzv. stalkerů, kteří z vylidněných obcí 
postupně ukradli vše, co se dalo nějak zpe-
něžit – po celé Ukrajině tak nalezneme ra-
dioaktivní věci běžné potřeby, od šperků 
po radiátory (Weber online). Nejrizikověj-
ší nicméně zůstává oblast tzv. zóny, kte-
rá je rozdělena na dvě části – vnitřní (do 10 
km od elektrárny) je přístupná pouze za-
městnancům elektrárny, vědcům a exkurzím 
s průvodcem, vnější (do 30 km) je otevřená 
dobrovolným návratům původních obyva-
tel. Mimořádného povolení k znovuobydle-
ní této oblasti využili zejména starší jedinci, 
kteří zde žijí s omezeným kontaktem s ve-
řejností. Přestože je ze strany státu zajišťo-
váno, aby měli nekontaminované potravi-
ny, místní chovají vlastní zvířectvo a pěstují 
vlastní zeleninu či ovoce, sbírají houby. Ra-
diaci nelze vidět, cítit, ani slyšet, stává se tak 

něčím, co neexistuje, pokud se v to nevěří. 
(Knoth & de Jong 2006). Mezi radiací a pro-
kletím, působením nečistých sil, tedy není 
rozdílu. Řada stalkerů se dnes stále živí čin-
ností v zakázané zóně, pro zájemce zpro-
středkovávají návštěvy vylidněných vesnic 
i setkání s místními navrátilci. Stalkeři po-
cházejí většinou z místních obyvatel, dle 
svědectví, které jsme vyslechli, je také mů-
žeme řadit k navrátilcům. Do města Čer-
nobyl se postupně vrací život (hotely, re-
staurace, laboratoře, zázemí pro pracovníky 
starající se o elektrárnu, o výstavbu nového 
sarkofágu, obnovení bohoslužeb v oprave-
ném kostele apod.). 

Životní prostředí, jakkoli se příroda s ná-
sledky havárie vypořádává, zůstává radioak-
tivní, a tedy zdraví a životy ohrožující. Jak se 
s radiací vyrovnávají navrátivší se obyvate-
lé? V domovech starousedlíků najdeme bo-
hatou ikonografickou výzdobu, také stalke-
ři ne náhodou zdobí svá stará auta ikonami 
a mezi jejich rekvizity patří často kříž na 
krku. V Pripjati ujíždíme před smečkou agre
sivních potulných psů a nepřekvapí nás, 
když se náš řidič pokřižuje. K paralele mezi 
zakletým místem a zakázanou zónou nás 
přivádí také bohatá fotografická dokumen-
tace této oblasti (aktuálně vhodně suma-
rizována in Vašků 2014), neboť od jaderné 
havárie dodnes přírodě podléhající opuště-
ná lidská sídla přitahují pozornost filmařů 
i foto grafů.

Na první pohled nelogické počínání ohro-
žující jejich zdraví (konzumace radioaktiv-
ních potravin či vody) dostává jiný ráz, podí-
vámeli se na dopady černobylské katastrofy 
pohledem tradičního života, ovlivněného 
vírou v pověry, v moc magických rituálů či 
obecně v čisté a nečisté síly. Radioaktivita 
tak v tomto kontextu není ničím jiným než 
nečistou silou, která způsobuje onemocně-
ní či jiné fyzické komplikace. Zakázaná zóna 
představuje prokleté místo, které není nepo-
dobné místům, která jsme popsali výše, totiž 
takovým, kde působí zlé, nečisté síly z dů-
vodu tragédie či z moci čarodějnice. Ostatně 
dopady tragédie pociťují původní obyvate-
lé a jejich potomci na svých životech do-
dnes. Není zřejmě náhodou, že lidoví léčite-
lé působící v oblastech Polesí i Zakarpatí se 
obvykle zaměřují na uzdravení rakoviny, ni-
koli za výhradního využití bylinek či medi-
kamentů, ale za pomoci magických rituálů 
prováděných dokonce bez přítomnosti ne-
mocného, jak nám své praktiky v obrysech 
popsal narátor Z39.
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ZÁVĚR
Navzdory všem výše popsaným následkům 
jaderné havárie láká značná část Ukrajiny 
svou čistou přírodou a životním stylem, kte-
rý na ukrajinském venkově není po generace 
modernizován. Ve zdejších vesnicích obvyk-
le neexistuje vodovod ani kanalizace, čemuž 
jsou podřízeny také hygienické návyky oby-
vatelstva. Jak jsme se měli možnost pře-
svědčit, ve svých cílech a možnostech zao-
stává za západním světem také ukrajinský 
zdravotní a sociální systém. Staří lidé jsou 
na vesnicích odkázáni na vlastní zeměděl-
skou produkci nebo pomoc svých blízkých, 
zdravotní péče odpovídá nesterilnímu pro-

středí ukrajinského venkova a jeho úroveň 
je závislá na finančních možnostech pacien-
tů. Pouze soukromý zdravotní sektor je to-
tiž v péči o zdraví srovnatelný se západním 
standardem. Lze konstatovat, že krajinná 
specifika spojená s nedostupností moderní 
lékařské péče a moderních technologií ve-
dou tamější obyvatele k nedůvěře v moderní 
objevy a technické možnosti. 

Mytickomagické představy projevující se 
v každodennosti tamějších obyvatel se od-
rážejí v jiném uchopování krajiny i přírody, 
než na které jsme zvyklí. Nadpřirozeno, vě-
roučné systémy a přesvědčení se z představ 
postosvícenských Evropanů vytratilo, svět 

již nezakoušíme jako kouzelný, který ovliv-
ňují magické síly, čarodějové, démoni či jiné 
personifikované duchovní síly. Čarodějnic-
tví, duchové předků, nadpřirozené bytos-
ti, čáry a kouzla jsou přijatelné pro „přírodní 
národy“, které mají „okouzlený“ světový ná-
zor, nikoli pro Evropany, jejichž svět je za-
plněn logickým myšlením, racionalitou a 
volbou, jejichž svět je „odkouzlený“, neboť 
vývoj vědy skoncoval dle předpokladů (Ty-
lora či Malinowského) s magií i nábožen-
stvím (Bowie 2000/2008: 233). V naší stu-
dii jsme však ukázali, že „kouzelný svět“ lze 
do dnešních dní odhalovat i na „starém kon-
tinentu“.
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