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ÚVODÚVODÚVODÚVOD    

V ivot  lov ka hraje d le itou roli zv davost. U  od d tství se sna íme 

prozkoumat okolí a v e, co najdeme, podrobujeme zkou kám. Postupn , jak 

rosteme, nabíráme zku enosti a víme víc a víc. Touha porozum t v emu kolem 

nás je stále s námi. I kdy  jsme u  sta í a v t inu ivota u  máme za sebou, 

existují po ád je t  situace, kdy nedoká eme uspokojiv  vysv tlit n jakou 

skute nost. M eme se smí it s tím, e pravdu nikdy nepoznáme, jestli ale 

dojde k situaci, kdy se nám naskytne mo nost porozum t n emu, co jsme 

doposud nedokázali, pravd podobn  ji neodmítneme. Západní lov k se sna í 

vysv tlení hledat pomocí svého rozumu a podlo it ho v deck m poznáním jako 

d kaz. V e, co je mimo racionální sféru tu budí chaos, pocit nejistoty. Ale 

zárove  zv davost. Pojmy jako magie, arod jnictví, nebo amanismus asto 

situujeme do exotick ch krajin a pova ujeme je za tajemné, romantické a 

nelogické. Kdy  ale antropologové za ali zkoumat tyto jevy v terénu, p icházeli 

s tvrzením, e magické my lení neznamená, e lidé si nejsou v domi kauzalit  

událostí. 

Magické a iracionální p edstavy se asto p ipisovaly preliterárním 

spole nostem. Dnes ale víme, e Frazer, Taylor, Malinowski a dal í se m lili, 

kdy  p edpovídali, e v da skoncuje s magií i nábo enstvím. V echny tyto jevy 

spolu mohou koexistovat. Také Rom m se p ipisuje, e jejich duchovní 

p edstavy jsou tradi n  spojeny s vírou v nadp irozené bytosti. Existuje ale 

více interpretací toho, co duchovní kultura tohoto etnika vlastn  p edstavuje. 

N kte í badatelé v ní vidí zbytky p edk es anského animismu (E. Horváthová, 

E. Davidová) jiní p edpokládají souvislosti s buddhismem (M. H bschmannová), 

kter  pravd podobn  Romové vyznávali p ed odchodem z jejich indické vlasti. 

Objevují se v ak i názory, e romská duchovní kultura je osobité nábo enství, 
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které je sm sicí pov r a magick ch praktik.1 Pravdou je, e tato oblast je 

jedním z nejsvébytn j ích projev  romského etnika a stojí za to ji prozkoumat 

blí .  

Víme, e sloven tí Romové byli p vodn  ko ovníci (alespo  sezónn ). 

Nemohli si tedy s sebou brát tolik v cí, jako kdyby ili cel  rok na jednom 

míst . Proto se sna ili vyu ívat co nejvíce produkt  z p írody. Museli k ní mít 

tedy blízk  vztah a to se odrazilo i na jejich názorech na ivot. ili 

v uzav en ch komunitách a asto daleko od léka ské pomoci a tak se op t 

obraceli k p írod . P i lé ení vycházeli jednak z empirick ch zku eností, ale 

n kdy se spoléhali spí e na magickou moc n jaké rostliny. Kdy  arovná 

rostlina pomohla (a  u  doopravdy m la lé iv  inek, nebo lo o pouhou 

náhodu) víra v její moc se v lidech je t  utvrdila. A  u  ale tyto magické 

p edstavy mají jak koli p vod, Romové je m li. Jaké konkrétn  byly tyto 

p edstavy? V ili na r zné zlé i dobré duchy, na to, e lov k m e mít dv  

du e a e se pak m e vracet po smrti mezi ivé a stra it je.2 Nejv razn j ím 

rysem romské magie je d raz na milostné zále itosti. V evropském prost edí 

zejména romské eny byly pova ovány za ty, které jsou spol eny s  takov mi 

nadp irozen mi duchy a doká í arovat.  

V této práci se zab vám p vodními3 magick mi p edstavami Rom , 

vztahující se k oblasti milostn ch vztah . Tyto p edstavy konfrontuji 

s informacemi, které jsem získala v terénu. V sledkem je obraz reáln ch 

p edstav o milostné magii mezi dne ní romskou populací na st edním 

Slovensku. Dále mne zajímá ivotnost magick ch praktik a pop ípad  jejich 

inovace v konfrontaci s moderním zp sobem ivota. P vodn  byla tato práce 

zam lena jako komparace magick ch p edstav a praktik mezi Romy a Slováky 

                                                           
1 MANN, A. B. Duchovná kultura Rómov. [online]. [cit. 2011-01-10]. Dostupné z WWW: 

http://www.dingir.cz/archiv/Dingir104.pdf. 
2 DAVIDOVÁ, E. Cesty Rom  1945-1990 = Romano drom : zm ny v postavení a zp sobu ivota Rom  v 

echách, na Morav  a na Slovensku. Olomouc: Univerzita Palackého 1995.. 
3 Slovem p vodními zde mám na mysli ty p edstavy, které byly u Rom  dolo eny je t  alespo  

v 50.letech 20.století.  
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na Podpolaní. Nakonec jsem se rozhodla od této metody upustit. Kdy  jsem se 

toti  pustila do v zkumu v terénu, zdálo se mi p íhodn j í je t  více z it 

zkoumanou skupinu. Toti  proto, e magické p edstavy Rom  jsou velmi 

bohaté a pestré, obávala jsem se p íli  velkého rozsahu práce. Zam ila jsem 

se pouze na romskou populaci. Na n kolika vodních stranách p ibli uji také 

stru nou historii toho, jak ke studiu magie jako to kulturního jevu p istupovali 

kulturní antropologové, i etnologové. Pova uji to vhodné pro komplexnost 

práce a také k poukázání, jak m sm rem se budu ubírat sama v této práci a jak 

zde magii pojímám. 

    

1. 1. 1. 1. METODY POU ITÉ P I VÝZKUMUMETODY POU ITÉ P I VÝZKUMUMETODY POU ITÉ P I VÝZKUMUMETODY POU ITÉ P I VÝZKUMU    

P ed p íjezdem do v zkumné lokality jsem se tématu magie v novala 

hlavn  sb rem informací z literatury. Formulovala jsem si dop edu otázky, 

které mne zajímají a které budu klást informátor m. Místo, kde jsem v zkum 

provád la, jsem u  znala. Nav tívila jsem ho v roce 2007 v rámci prvního 

kolního terénního v zkumu. Tehdy jsem se ale v novala jiné v zkumné 

otázce. Zkoumala jsem ji ale u stejné populace, u které zkoumám nyn j í téma. 

P i p íjezdu do této lokality v roce 2010 jsem ji  m la n jaké kontakty a v d la 

jsem, za k m p jdu.  

Pou ívala jsem p edev ím metody kvalitativního v zkumu. Fenomén 

milostné magie jsem zkoumala v jeho p irozeném prost edí. ást v zkumu 

jsem strávila v lokalit  Víg a , kde jsem spole n  s osmi dal ími studenty 

p eb vala ve stanech, a za místními obyvateli  m mi informátory jsem jen 

docházela. Na Víg a i jsme byli se zdej ími Romy v zkém kontaktu, jeliko  

jsme m li stany postavené v t sné blízkosti jejich obydlí. V podstat  ka d  

ná , i jejich pohyb znamenal projít okolo sebe. Tudí  konverzace mezi námi a 

s nimi byla na denním po ádku. Zb vající ást v zkumu jsem pob vala p ímo 
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v jedné romské rodin  ve druhé lokalit , ve m st  Detva. Strávila jsem tu 

nejprve t i, poté dva a naposledy op t t i dny. 

Na Víg a i jsem pou ívala p edev ím metodu rozhovor . Jednalo se 

zejména o rozhovory nestrukturované, kdy informátor spí e vypráv l p íb h a 

já jsem ho pouze usm r ovala v p ípad , e se p íli  vzdaloval od mého 

v zkumného tématu. V n kter ch situacích, kdy jsem se vypravila za osobou, 

která mne o ekávala a v d la, o co se zajímám, jsem pou ívala polo-

strukturovan  rozhovor. M la jsem p ipravené otázky, v pr b hu rozhovoru 

jsem je ale podle aktuální situace m nila. Informátor nap íklad vnesl do 

rozhovoru nov  nápad, nebo jsem zjistila, e pro danou osobu nejsou n které 

otázky vhodné. Z t chto polo-strukturovan ch rozhovor  jsem po izovala i 

audio-záznamy. V t inou jsem ale rozhovory nenahrávala. Bu  si to doty n  

nep ál, nebo jsem sama usoudila, e jsou lidé nervózní, nesoust edí se, opakují 

se a d lají jiné chyby v mluv . Ka d  den jsem si vedla terénní poznámky. 

Zapisovala jsem si i poznámky z rozhovor , které jsem nenahrávala  je t  t  

den.  

Mé v zkumné téma je spí e intimní, osobní zále itostí, o které lidé 

neradi mluví na ve ejnosti a u  v bec s cizí osobou, která v e zaznamenává. 

Bylo velmi t ké navázat s lidmi d v rné p átelství, nebo alespo  navodit 

takov  pocit. Kdy  vyslechli, o co se zajímám, v t inou rychle mizeli, nebo 

prost  rázn  nazna ili, e o tom se bavit nebudou. Jistou v hodou bylo, e 

místní lidé si mne ji  pamatovali z mé p edchozí náv t vy a tak nebyli pln  

chladní. To ale nesta í na to, aby se mi lidé sv ovali se sv m milostn m 

ivotem. V tomto ohledu mi velmi pomohla romská ena z Detvy M. O. Tato 

paní je aktivní v oblastech, které jsou spojené s Romy. Podporuje romsk  

folklor a také pracuje na tom, aby se zlep ily podmínky Rom , kte í ijí bez 

vzd lání, v chud ch pom rech, bez vody apod.4 M. O. je díky sv m ve ejn m 

                                                           
4
 M. O. za ínala s prací s Romy v Detv , zalo ila a vede tu romsk  folklorní soubor, mate ské 

centrum, které se v nuje v em romsk m d tem do sedmnácti let. Sbírá tradice, zvyky a staré 
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aktivitám známá nejen v Detv  a na Víg a i. Ona mne doprovodila za n kolika 

Romy, ke kter m bych se s nejv t í pravd podobností sama nedostala. M. O. 

znala zám r mého v zkumu a sama mne navedla na n kolik osob, o kter ch se 

domnívala, e budou kompetentní mi n co sd lit. Jist  díky ní jsem mohla 

zrealizovat tuto práci.  Metoda sn hová koule, kdy v zkumník dostane od 

jednoho informátora tip na dal ího lov ka, kter  má n jaké znalosti k tématu, 

se v terénu tedy také n kolikrát uplatnila. 

Jestli e na Víg a i jsem za místními obyvateli jen docházela, na Detv  

jsem strávila n kolik dní z astn n m pozorováním. Spolu se dv mi 

studentkami jsme se astnily chodu domácnosti devíti lenné rodiny M. O. 

Rodina M. O. se skládá z ní, jejího man ela a jejich dvou dosp l ch dcer, které 

mají své man ely. Dcery s jejich mu i m ly v dob  mého z astn ného 

pozorování jedno a dv  d ti. Ú astnily jsme se nákup , va ení jídel, um vání 

nádobí, hrály jsme si s jejich d tmi apod. Zkrátka jsme se podílely na v em, co 

se v ten as u rodiny M. O. d lo. V ichni z astn ní v d li p edem, kdo jsme a 

za jak m elem jsme p ijely. Touto cestou jsme se sna ily p edejít jist m 

etick m aspekt m, které takové pozorování p iná í, pokud objekt pozorování 

netu í, e je a za jak m elem je pozorován. 

Pokud to místním lidem nevadilo, po izovala jsem fotografie. 

    

2222. . . . POPIS VÝZKUMNÉ LOKALITYPOPIS VÝZKUMNÉ LOKALITYPOPIS VÝZKUMNÉ LOKALITYPOPIS VÝZKUMNÉ LOKALITY    

Tato práce se vztahuje na oblast ve st edu Slovenska, Podpolaní. Jde o 

poho í sope ného p vodu Po ana, a práv  zde se nachází okresní m sto DetvaDetvaDetvaDetva. 

Le í v dolí mezi kopci v Banskobystrickém kraji a své domovy tu má asi 
                                                                                                                                                                                     

písn  Rom  z celého Slovenska. Z astnila se v zkumu Phurikane gi a  staré romské písn , 

které byly vydané kni n . Dnes jezdí nejen po celém Slovensku, ale i do eské republiky, do 

v carska a pomáhá Rom m, kte í ijí neut ujících podmínkách bez pitné vody, elekt iny 

apod. 
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15 000 lidí.5 Ve m st  m eme rozli it dv  hlavní ásti  Detva historická ást 

a Detva Sídli t .6 Romy najdeme v obou t chto ástech. Já jsem se v terénu 

pohybovala na rozhraní t chto dvou oblastí. ije tu toti  M. O. jedna z m ch 

informátorek. Sídli t  je nov j í ást Detvy a stojí tu hlavn  panelové domy. 

Star í ást m sta je zastav na star ími rodinn mi domy, které zapadají do rázu 

krajiny. V obou m stsk ch ástech se setkáte s Romy.  Celkem jich tu je asi 

950, co  p edstavuje zhruba 6,3 % z celkového po tu.7 V Detv  mají jakousi 

klubovnu, kde se schází hlavn  romské d ti a mláde  po kole. Bu  se tu 

konají r zné zájmové krou ky, nebo se tam scházejí sami, pou tí si muziku, 

tan í, zpívají, prost  se sna í zabavit sami. editelkou tohoto centra je ji  

zmín ná M. O. Nechala d tem jeden klí  a tak nejsou závislí na tom, zda tam je 

p ítomn  n kdo ze zam stnanc , i není. Chod centra toti  zaji ují eny, které 

mají své rodiny i práci a tak tam nemohou b t po ád. Toto za ízení funguje 

z financí m stské pokladny a pen z není dost na to, aby se zaplatili pracovníci 

na ka d  den.8 Byla jsem docela p ekvapená, e d ti mají klí  u sebe. Jedná se 

o d ti p ed kolního v ku a  po sedmnáctileté teenagery. M. O. mi oznámila, e 

je lep í, pokud mláde  po kole p jde sem a nebude se potulovat po m st . 

Také chce d tem projevit d v ru, a proto jim klí  dala. Zatím se tato volba 

ukazuje jako správná  d ti jsou spokojené, uklízí po sob  místnosti a 

zamykají. Detva je proslulá také sv mi folklorními slavnostmi. V této lokalit  

je i mezi Romy mnoho hudebník , ezbá  a malí . Jejich ivoty se po léta 

prolínají s ivoty Slovák  a to se projevuje mimo jiné i na místním folkloru. 

Slovenské folklorní soubory za azují do repertoáru romské písn  a tance a 

naopak zase romské soubory mají mezi sebou Slováky. P i svém prvním 

terénním v zkumu v roce 2007, jsem m la mo nost astnit se jedné zkou ky 

                                                           
5 OSTRIHO OVÁ, A. Detva: v eobecná charakteristika. [online]. [cit. 2011-03-10]. Dostupné 

z WWW: http://www.detva.sk/?id_menu=46370. 
6 BABICOVÁ, GOLIANOVÁ Detva. [online]. [cit. 2011-03-10]. Dostupné z WWW: 

http://www.detva.sk/?id_menu=38881. 
7 PHSR m sta Detva na roky 2008  2013 [online]. [cit. 2011-02-18]. Dostupn  z WWW: 

http://www.detva.sk./id_menu=27355&limited_level=1&stop_menu=27355. 
8
 M. O.  romská ena, 49 let, Detva, osobní sd lení. 
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romského folklorního souboru v sousední obci Hri ová. Takov ch soubor  je 

v okrese Detva nemálo, co  je dobré pro zachování tradic a zvyk  romské 

populace, jeliko  tento národ nevytvá el písemné prameny a svá moudra zpíval 

v písních.  

ást m sta, kde jsem se p i v zkumu zdr ovala nejvíce, bylo vlastn  

n kolik propojen ch ulic, kde ijí zdej í Romové. Bydlí ve vícegenera ních 

domech. N které domy vypadají zven í upraven , jiné jsou bez omítky, 

s u pin n mi okny, zanedbanou zahradou a nepo ádkem válejícím se kolem 

domu. Mu i p es den pracují, pokud zrovna práci mají. V t inou se jednalo o 

práci na erno na stavbách. eny jsou v domácnosti s d tmi. V letním období, 

kdy  jsem tam byla, tito lidé posedávali venku na ulici, p ed domem, nebo na 

sv ch dvorech. Rodina, u které jsem poka dé strávila n kolik dní, má 

pozemek, kter  není ohrani en  plotem, co  mo ná napomáhá tomu, e místní 

lidé p icházejí na náv t vu. Na pozemku stojí jakási d ev ná k lna, kde bydlí 

moje informátorka se sv m mu em. Naproti stojí základy rozestav ného domu, 

kter  postupn  staví pro své dv  dcery a jejich man ely a d ti. Celá rodina, ale 

i známí a p átelé na stavb  pomáhají. Mezi t mito objekty je mal  travnat  

plácek, na kterém mají majitelé plastov  st l, idle a slune ník. Zde se 

odehrálo mnoho rozhovor  mezi mnou a místními obyvateli. Po pár dnech 

mého pobytu mezi námi vznikla celkem p átelská atmosféra a tak bylo mo né 

povídat si s nimi i na téma milostné vztahy.  

Nabyla jsem dojmu, e v Detv  je t chto asi 950 Rom  pod pomyslnou 

ochranou M. O.  mé hlavní informátorky, která se tém  30 let aktivn  

anga uje za udr ení a rozvoj romsk ch zvyk , ale také na zlep ování kvality 

ivota detvansk ch Rom . Z ídila tu mate ské centrum, kam chodí matky 

s d tmi. Funguje to jako kolka, kde se matky st ídají v pé i o d ti. Hrají si 

s nimi a p ipravují je na as, kdy p jdou do koly. Mnoho dnes ji  dosp l ch 

mu  a en pro lo jejíma rukama  a mají k ní tak specifick  vztah zalo en  na 
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respektu a ct . Tito lidé, kte í stále ijí nedaleko této eny, tak mají velkou 

motivaci ít své ivoty zodpov dn  a plnit si povinnosti.  

Víg aVíg aVíg aVíg a  je obec která spadá do okresu Detva. Nachází se asi 15 minut 

jízdy autem z Detvy. V ruinách zdej ího stejnojmenného zámku se nacházel 

základní tábor v zkumník  z Pardubic. Bylo to p i mém prvním v zkumu, 

v p í tím roce byl zámek v rozsáhlé rekonstrukci a vstup tam byl zakázan . 

Museli jsme se utábo it na louce za kolejemi, které zdej í romskou osadu 

odd lují od zbytku vesnice. Osada se rozkládá na vyv enin  a zmín ná louka 

je hned pod ní. Objekty na eho v zkumu na nás tak m li p kn  v hled ze 

sv ch p íbytk . 

Ve Víg a i ije asi 1500 obyvatel9, po et zdej í romské populace 

odhaduji asi na 150. Je tu tedy osada, která se skládá z asi 15 rodinn ch dom . 

Je to v podstat  jedna ulice a tito Romové jsou tém  v ichni spleteni 

rodinn mi vazbami. Bu  se tu u  narodili, nebo sem - v t inou eny - p i ly za 

mu i. Práci tu nemá skoro nikdo z nich. Mladí asto nedokon í st ední kolu. 

Pom rn  ast m jevem je, e se za prací odjí dí do ech. V t inou jen na as, 

ne natrvalo. Místní Romové se du ují, e cht jí ít na Víg a i.  

Dal í lokalita, kterou jsem nav tívila pouze okrajov , jsou BrezinyBrezinyBrezinyBreziny. Tato 

obec je vzdálená od Detvy sm rem na severozápad asi hodinu jízdy autem. Do 

Brezin jsem jela cílen  za konkrétní informátorkou, kterou jsem získala díky 

metod  sn hové koule. Její domek se nacházel na vr ku na okraji m sta 

Banská Bystrica.10 Tento vr ek byl poset  domky r zné kvality, které ob vali 

Romové. Op t i zde se jednalo o propletené p íbuzenstvo. 

Okrajov  jsem je t  nav tívila obec SaSaSaSasová sová sová sová u Zvolenu.  Zvolen je m sto 

s asi 40 tisíci obyvateli a je vzdálené od Detvy asi p l hodiny jízdy autem 

                                                           
9 (Obec Víg a . )[online]. [cit. 2011-03-10]. Dostupné z WWW:http://www.e-

obce.sk/obec/viglas/viglas.html. 
10 M. O.  romská ena, 49 let, Detva. 
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sm rem na západ.11 D vod mé náv t vy byl znovu informátor. Model byl 

podobn , jako v p ípad  Brezin. Domy roztrou ené na svahu za m stem. 

    

3333. MAGIE. MAGIE. MAGIE. MAGIE    

Dnes je termín u íván v irokém smyslu a t ká se rozmanit ch jev . 

P i em  n které jevy spolu souvisí jen velmi málo a n které dokonce nesouvisí 

tém  v bec s tím, od eho byl termín magie p vodn  odvozen. Z toho d vodu 

se ve svém bádání zam uji na jednu geografickou oblast a na jednu etnickou 

skupinu, kde se jedná o konkrétní magické praktiky. Podle funkce je t  dále 

m eme odli it magii milostnou, kterou se budu zab vat na následujících 

stranách. 

Z hlediska etymologie je pojem magie nej ast ji odvozován ze 

staroperského ozna ení osoby nadané nadp irozen mi schopnostmi. Tyto 

osoby byly kn í Zoroastrova kultu a byli naz váni mágy (magh). Slovo magh 

lze p elo it jako moc. 12 Pokud pátráme více po vysv tlení pojmu, zjistíme, e 

existují nejmén  t i v znamové roviny. Jednak je to rovina filosofie a 

literárního romantismu, dále okultistická rovina a t etí je rovina etnologická, i 

kulturn  antropologická.13 V této práci se o pohled z hlediska okultismu 

nebudu zajímat z toho d vodu, e to není pohled v deck  a jeho v klady se 

nedají ov it. Z tého  d vodu nebudu magii definovat ani z pohledu filosofie a 

literárního romantismu. Etnologové (nebo kulturní antropologové) pojímají 

magii jako víru v jakousi ivotní sílu, esenci, i energii v lidech, jin ch iv ch 

bytostech, nebo i v ne iv ch p edm tech jako jsou kameny, eky apod.14 Je to 

velmi iroká definice, která na sebe nabaluje dal í a konkrétní p edpoklady, 

                                                           
11 (Demografia.) [online]. [cit. 2011-03-10]. Dostupné z WWW: 

http://mesto.zvolen.sk/demografia.phtml?id3=34074. 
12 NAKONE NÝ, M. Magie v historii, teorii a praxi. Praha: Vodná , 1999, s. 9. 
13 NAKONE NÝ, M. heslo: magie. Velk  sociologick  slovník 1, 2. Praha, Univerzita Karlova, 

Karolinum, 1996. s. 580.  
14 BOWIE, F. Antropologie nábo enství.  Praha, Portál 2008.  
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které se r zní v konkrétních spole nostech a kulturách. Je tedy v dy podstatné 

zkoumat danou kulturu, pochopit její fungování zevnit  a sna it se dopátrat, 

jak  v znam má práv  ta forma magie, která je praktikována jen v té 

spole nosti. Proto e existují r zné formy magického my lení vlastní pouze 

omezenému prostoru a lidem, kte í tam ijí. Nelze tedy uvést ádnou plnou 

definici termínu magie15, která by platila na v echny spole nosti, ve kter ch 

se magie vyskytuje. 

3333.1.1.1.1    MAGIE VMAGIE VMAGIE VMAGIE V    SOCÁLNÍ ANTROPOLOGIISOCÁLNÍ ANTROPOLOGIISOCÁLNÍ ANTROPOLOGIISOCÁLNÍ ANTROPOLOGII    

Etnologové, i kulturní antropologové se o oblast magického my lení 

zajímají hlavn  od poloviny 19. století, kdy byla polo ena otázka, jaká byla 

prvotní víra lidstva.16 Teorie, která m la mezi v dci tehdy nejsiln j í váhu, 

byla ovlivn na my lenkov m proudem, kter  byl dominantní. Evolucionismem, 

jen  je zalo en na p edpokladu neustálého lineárního v voje sm rem 

k pokroku. Badatelé se zpo átku domnívali, e magie se zrodila je t  p ed 

nábo enstvím a pravd podobn  stála na po átku víry lidstva. Edward Burnett 

Taylor byl jedním z prvních, kdo tuto my lenku vypustil do sv ta, v díle 

Primitive Culture (1871). Následoval ho James George Frazer (1917), kter  

v noval zkoumání magie n kolik oddíl  monumentálního díla Zlatá ratolest. 

Podle n ho magické my lení bylo zalo eno na chybn ch asociacích. Bu  na 

p edstav , e podobné vytvá í podobné, nebo na p edstav , e co jednou bylo 

ve vzájemném styku, p sobí na sebe i poté, kdy byl styk p eru en.17 Émile 

Durkheim p i el s pon kud odli n m pojetím. Do magického my lení zahrnul 

emocionalitu. Ta podle n j (a jeho ák ) hrála d le itou roli u zdroj  magick ch 

                                                           
15 Lze uvést jen tu obecnou verzi, kterou jsem uvedla o pár v t dop edu a kterou erpám od 

Fiony Bowie. 
16 KOMOROVSKÝ, J. Mágia a nábo enstvo. In: Magie a nábo enství. Uherské Hradi t , 

Slovácké muzeum, 1997. 
17

 FRAZER, J. G. Zlatá ratolest. 2.vyd. Praha: Mladá Fronta, 1994. 
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p edstav. A jako to sociolog kladl v znamnou lohu spole nosti. Bez 

spole nosti by magie nebyla.18 

H. Hubert a M. Mauss pokra ovali ve sm ru, kter m el Durkheim. 

Vyslovili navíc my lenku, e jestli e je kon opakován, jedná se o magick  

kon. Jestli e opakován není, není magick . A také, e o magii nejde v p ípad , 

pokud v její inek nev í celé spole enství. P itom je ale magie zále itostí 

individuální, intimní a asto i skrytá. Tím se také odli uje od nábo enství. 

Hubert a Mauss upozor ovali i na riziko, kterému je pozorovatel vystaven. A 

sice, e magické praktiky si lze splést s praktikami, jako jsou akty zvykového 

práva, i nábo enské ob ady, co  se nap íklad stalo Frazerovi v n kolika 

p ípadech ve Zlaté ratolesti, kter  kladl do stejné v znamové roviny magick  

kon a symbolické kony zvykového práva.19 

V dob , kdy tito v dci zkoumali magii, byla mezi mnoh mi z nich 

roz í ena my lenka jakési prahluposti lov ka. Proslavil ji hlavn  Lucien 

Lévy-Bruhl v díle My lení lov ka primitivního (ale p i el s ní p vodn  

n meck  v dec Theodor Preuss, 1904). lo o p edstavu, e spole nosti 

p írodních národ  s jednodu í spole enskou organizací, mají prelogické 

my lení. T mto národ m se p ipisovalo magické uva ování práv  

s od vodn ním, e jejich my lení nerozli uje mezi smyslovou skute ností a 

tím, co je za ní. ije stále s neviditeln mi duchy a nehmatateln mi silami. Tyto 

skute nosti jsou mu nejd le it j í.20 Ov em, i tato teorie se ukázala jako 

mylná. My lení p írodních národ  se od na eho logického p íli  neli í, není 

iracionální. Lévy-Bruhl nakonec od této teorie ustoupil.  

To, jak chápeme magii je ovlivn no i tím, jak chápeme fenomén. 

Nedorozum ní vznikají z povrchního chápání fenoménu jako toho, co se nám 

                                                           
18

 KOMOROVSKÝ, J. Mágia a nábo enstvo. In: Magie a nábo enství. Uherské Hradi t , 

Slovácké muzeum, 1997. 
19 Tamté . 
20PIPEREK, L. F. Nábo enství versus magie v eské etnografii. In: Magie a nábo enství. 

Uherské Hradi t , Slovácké muzeum, 1997. s. 22. 
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jeví, bez ohledu na to, jak na e v domí tento jev zpracovalo. Ka d  jev magie 

tedy vy aduje osobit  p ístup a osobitou anal zu. 

Podle m ch pozorování a rozhovor  v terénu, magie, pokud v í v její 

innost, je pro romskou populaci na Podpolaní itou realitou. Ka dopádn  do 

magie zahrnují hlavn  praktiky, kdy se n jak manipulovalo s p edm ty druh ch 

lidí, i s p edm ty spojen mi s nebezpe n mi, tajemn mi i jinak zvlá tními 

místy, jako je t eba hlína z hrob , nebo kdy  se manipulovalo s mrtv mi 

zví aty, a také kdy  se k tomu proná ela speciální slova, zaklínadla a za íkadla. 

Zvyky jako nap íklad hod botou za hlavu na Nov  rok nezahrnovali do oblasti 

magie. V t ina Rom  na Detv  a Víg a i má z magie respekt. Z jejich reakcí 

jsem cítila, e si udr ují odstup, i kdy  zárove  s posm n m klebkem tvrdí, 

e na takové v ci nev í. Dal í se sv ovali, e se magie obávají, e není radno 

si s ní zahrávat, nebo e je to n co nep irozeného. 

3333.2 .2 .2 .2 MAGIE VE VZTAHU KMAGIE VE VZTAHU KMAGIE VE VZTAHU KMAGIE VE VZTAHU K    OPA NÉMU POHLAVÍOPA NÉMU POHLAVÍOPA NÉMU POHLAVÍOPA NÉMU POHLAVÍ    

Milostná magie je jedním z nej ast ji praktikovan ch typ  magie na 

celém sv t .21 Dodnes ovliv uje reálné partnerské vztahy. V literatu e je tato 

magie n kdy také naz vána erotickou magií. Tyto pojmy chápu jako synonyma. 

A práv  literatura definuje tuto oblast jako systém názor  a kon , jejich  

cílem je zaujmout osobu opa ného pohlaví a zabezpe it man elského 

partnera.22 Tato oblast také zahrnuje praktiky, které vedou k ukon ení 

milostného vztahu, nebo k odstran ní soka, i sokyn  v lásce.23 Více se 

v milostné magii aktivn  anga ují eny, neznamená to ale, e by se mu i 

vysloven  vyh bali takové innosti. Milostná magie, jak ji chápu v této práci, je 

taková magie, p i které je dosa ení milostn ch cíl  prvo ad m a jedin m 

zám rem. Existuje toti  je t  dal í smysl, jak milostnou magii v decká 
                                                           
21 HRDLI KOVÁ, L. Jak fungovala milostná magie na ich p edk ? [online].[cit. 2011-02-28] 

Dostupné z WWW: http://www.portal.cz/casopisy/pd/ukazky/jak-fungovala-milostna-magie-

nasich-predku-/28088/. 
22

 HORVÁTHOVÁ, E. heslo: erotická mágia In: Encyklopédia udovej kult ry Slovenska. VEDA, 

ÚE SAV, 1995. s. 122. 
23 Tamté . 
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literatura pojímá  jde o milostn  styk, kter  se stává prost edkem dosa ení 

spojení s astrálem.24 V tomto smyslu se zde magií nezab vám.   

N kte í mí informáto i uvád li, e nikdy milostnou magii neprovád li, 

jeliko  takto získaná láska by nebyla ta opravdová. eny hlavn  na Víg a i 

íkaly, e by se také obávaly, e se kouzlo obrátí proti nim, proto e praktiky 

milostné magie mají tendenci zasahovat n jak do ivota dal ích jedinc , a 

mohou tak snadno naru it n í svobodnou v li.  

    

4444. MAGIE U ROM. MAGIE U ROM. MAGIE U ROM. MAGIE U ROM     

A koli je duchovní ivot Rom  pestr  a bohat , je t ko uchopiteln . 

  Navenek Romové nejen na Slovensku vystupují jako v ící v Boha. 

V t ina se jich p iklání k té ví e, která je v daném míst  nejroz í en j í. Na 

Slovensku nej ast ji katolictví.25 P i hlub ím zkoumání v ak zjistíme, e se 

nechovají pln  tak, jako jejich nerom tí p íslu níci stejné církve. Nap íklad je 

velice ast  jev, e Romové nechodí na pravidelné bohoslu by do kostela. 

Jindy ale ano  kv li k estu, kter  pova ují za akt, jen  zaru uje ochranu dít te 

p ed uhranutím. Zárove  s vírou v Boha, v ili a mo ná je t  v í v existenci 

r zn ch dobr ch, nebo zl ch sil. Tyto síly mohou sídlit jak v iv ch bytostech, 

tak i v ne iv ch p edm tech. Nejvíce takov ch sil se m lo vyskytovat 

v p írod   ve skalách, ve stromech, v tru, v ekách a jezerech, na polích, pod 

zemí, pod mosty apod.26 Odtud pochází pravd podobn  domn nka, e duchovní 

kultura Rom  se zakládá na animismu. Dnes u  je tato my lenka p ekonána.  

                                                           
24 HRDLI KOVÁ, L. Magické a racionální v ivot  pra ské romské elity. Milostná magie. 

Univerzita Karlova, Ústav etnologie, Praha 2006. 
25 DAVIDOVÁ, E. Cesty Rom  1945-1990 = Romano drom : zm ny v postavení a zp sobu 

ivota Rom  v echách, na Morav  a na Slovensku. Olomouc: Univerzita Palackého 1995. 
26 HRDLI KOVÁ, L. Magické a racionální v ivot  pra ské romské elity. Milostná magie. 

Univerzita Karlova, Ústav etnologie, Praha 2006. 
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Ka dodenní ivot romského p íslu níka byl protkán r zn mi pov rami a 

magick mi rituály. Ty provázely v echny p echodové fáze, kter mi pro el 

ka d  Rom. Nejvíce se jich vázalo k narození, smrti a s atku. Také období 

t hotenství a estined lí bylo doprovázeno pom rn  velk m mno stvím pov r. 

Jednalo se zejména o zákazy (tabu), které matce ur ovaly, eho se má 

vyvarovat. V estined lí m la zakázáno va it, nebo chodit pro vodu. To matce 

zaji ovalo klid a ona se mohla pln  v novat novorozen ti a nabírat síly po 

porodu. Období, kdy je ena v o ekávání, je provázeno magick mi praktikami, 

které jsou asto zalo eny na magii podobnosti. Nap íklad by v té dob  nem la 

nosit ádné korále, etízky, i jiné p ív sky na krku. Proto e tak, jako se matce 

vine okolo krku etízek, tak se vine a smotává pupe ní ra kolem krku 

miminka, a to se na ní m e u krtit. U Rom  na Detv  a Víg a i jsou pov re né 

praktiky t kající se doby t hotenství, porodu a po porodu velmi ivé. Velice 

ivé jsou pov ry t kající se nebezpe í uhranutí a také tam znají a provozují 

magické rituály, které mají zabránit, nebo zneutralizovat inky uhranutí.  

Tyto magické a pov re né praktiky v znamn  ovliv ují postoj Rom  

k ivotu a v mnoha ohledech determinují ivot celé romské komunity.  

4444.1 NE ISTÉ, OBÁVANÉ A NEB.1 NE ISTÉ, OBÁVANÉ A NEB.1 NE ISTÉ, OBÁVANÉ A NEB.1 NE ISTÉ, OBÁVANÉ A NEBEZPE NÉ OSOBYEZPE NÉ OSOBYEZPE NÉ OSOBYEZPE NÉ OSOBY    

N které osoby, bytosti, i zví ata jsou skrze magii interpretována jako 

nebezpe ná, nebo obávaná. Na základ  této p edstavy je pak na takové bytosti 

nahlí eno nejen jako na osobu i zví e, ale také jako na jakousi nadp irozenou 

sílu, která m e b t lov ku nebezpe ná. Tyto osoby asto hrají d le itou roli 

v magick ch rituálech, a proto jsem se rozhodla v krátkosti shrnout, jaké 

osoby, bytosti a zví ata jsou takto nahlí ena v romské populaci. 

Osoby, které asistují p i p echodov ch fázích lov ka  p i narození, svatb  a 

smrti. Nap íklad hroba , kostelník, pla ky, fará , nebo porodní bába. Dnes také 

léka i, kte í p icházejí do styku s umírajícími, nebo s mrtv mi. Tito lidé jsou 

pro Romy rituáln  ne istí a zárove  asto i obávaní, jeliko  p icházejí do styku 
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s magick mi silami. Fará  posv cuje, ehná, ale také pomocí rituálních gest 

zabra uje mrtvému, aby se vracel mezi ivé. Také eny v období menstruace, 

t hotenství a estined lí jsou náchylné vlivu r zn ch negativních magick ch sil 

a tudí  rituáln  ne isté. Samotní mrtví, p edev ím sebevrazi a ob enci, jsou 

Romy obávaní. Mrtvého, kter  se vracel mezi ivé, Romové naz vali mulo , 

co  v rom tin  znamená jednak mrtv , nebo také duch zem elého, p ízrak.27 

Dále do této skupiny lidí pat í i ti z Rom , kte í se nacházejí na velmi nízké 

ekonomicko-sociální rovni, jedí psí, nebo ko ské maso, nebo maso uhynul ch 

zví at.28 Ostatní Romové, pro n  byla konzumace takového masa tabu, je 

ozna ují v t inou jako dege a , co  znamená pinav , ivící se ne ist m  

masem.29 Ozna ení pro takovou skupinu Rom  je ale více.30 

 V milostné magii je obávanou osobou postava romské arod jnice, o ní  

pojednává následující podkapitola. 

4444.2 ROMSKÁ AROD JNICE.2 ROMSKÁ AROD JNICE.2 ROMSKÁ AROD JNICE.2 ROMSKÁ AROD JNICE    

Postava romské arod jnice hraje ze v ech v e zmín n ch obávan ch, 

ne ist ch i nebezpe n ch osob, nejv razn j í roli v milostné magii. Je to 

ena, která podle p edstav Rom  bu  p ímo opl vá nadp irozen mi 

vlastnostmi, nebo doká e vyu ívat magické prost edky k tomu, aby arovala.31 

P i pohledu zven í mají v romsk ch komunitách nejsiln j í postavení 

dosp lí mu i. ena je spí e v pozadí, má na starosti plodit d ti a starat se o to, 

aby rodina m la co jíst. D le itou roli zde ale hraje stá í. Stá í je u Rom  

vá ené. Kdo je star , má ivotní moudrost a ostatní mu projevují ctu. Ka dá 

                                                           
27

 HÜBSCHMANNOVÁ, M., EBKOVÁ, H., IGOVÁ, A. Romsko- esk  a esko-romsk  
kapesní slovník. Praha: Fortuna, 2001 s. 184. 
28

 DAVIDOVÁ, E. Cesty Rom  1945-1990 = Romano drom : zm ny v postavení a zp sobu 

ivota Rom  v echách, na Morav  a na Slovensku. Olomouc: Univerzita Palackého 1995. 
29

 HÜBSCHMANNOVÁ, M., EBKOVÁ, H., IGOVÁ, A. Romsko- esk  a esko-romsk  
kapesní slovník. Praha: Fortuna, 2001 s. 83. 
30 Nap . ko ara (jedlíci koní), mo ko a (jedlíci ko ek), p ara (jedlíci ps ). Viz. EBKOVÁ, H., 

LNAYOVÁ, E. Romani hib, u ebnice slovenské rom tiny. Praha, Fortuna, 2001. 
31 HRDLI KOVÁ, L. Magické a racionální v ivot  pra ské romské elity. Milostná magie. 
Univerzita Karlova, Ústav etnologie, Praha, 2006. 
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osada mívala svou phuri daj. To je romsk  název, kter  se p ekládá jako stará 

máma, babi ka.32 Takto se ozna ovala nejstar í ena rodu, i komunity, asto 

také bosorka. K phuri daj se chodilo pro rady, a pokud se jednalo o v znamné 

rozhodnutí, o kterém se radili mu i (bez en), nakonec se li zeptat phuri daj, 

zda je jejich rozhodnutí správné. Phuri daj mohla prosadit jiné rozhodnutí a 

mu i ji poslechli. Tak m la ena v znamn  vliv na chod komunity.  

Pro romskou arod jku existuje n kolik pojmenování. U 

západoevropsk ch Rom  (zejména ko ovn ch) se obvykle u ívalo pojmenování 

shuvani.33 V prost edí v chodoevropsk ch Rom  se u ívají ozna ení, která 

romské komunity p ejali od majoritních obyvatel. Na Slovensku se setkáme 

s romsk mi ozna eními striga, bosorka, end ibaba,34 nebo ohani.35 V echny 

tyto termíny jsou ze slovenské rom tiny a znamenají arod jnice.36 Existují i 

jejich ekvivalenty pro mu ské arod je. 

Termín striga se na zemí Slovenska dostal pravd podobn  

s rumunsk mi past i a vychází z latinského strix, co  znamená sova, pozd ji 

arod jnice, upír nebo no ní pták.37 

Romové rozli ují mezi gu i daj a bosorkou. Gu i daj je bytost- en tina 

z jiného sv ta, která na tento sv t p ichází a vym uje novoroze ata. N kte í 

Romové jsou p esv d eni, e se jedná o du e matek zem el ch p i porodu, 

nebo o du e matek, které porodily mrtvé dít . Bosorka je skute n  lov k, 
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 HÜBSCHMANNOVÁ, M., EBKOVÁ, H., IGOVÁ, A. Romsko- esk  a esko-romsk  
kapesní slovník. Praha: Fortuna, 2001. s. 231. 
33 BUCKLAND, R. Gypsy witchcraft and magic. 1st ed. St. Paul Mn: Llewellyn Publications, 

1998. 
34

 Slovo end ibaba bylo v n kter ch oblastech Slovenska u íváno jako ekvivalent k phuri daj, i 

gu i daj. Viz. HRDLI KOVÁ, L. Magické a racionální v ivot  pra ské romské elity. Milostná 
magie. Univerzita Karlova, Ústav etnologie, Praha, 2006. s. 50. 
35 ohani byly vampirické arod jnice, které Romové takto naz vali na zemí Slovenska v 19. 

století. Viz. HRDLI KOVÁ, L. Magické a racionální v ivot  pra ské romské elity. Milostná 
magie. Univerzita Karlova, Ústav etnologie, Praha, 2006. s. 49. 
36

 HÜBSCHMANNOVÁ, M., EBKOVÁ, H., IGOVÁ, A. Romsko- esk  a esko-romsk  
kapesní slovník. Praha: Fortuna, 2001. s. 310. 
37

 ZAJONC, J. Strigy, bosorky, bohyne a iné eny ktoré vedia . In: ena z poh adu etnológie, 

ed. Hlô ková, H., Le ák, M., Bratislava, 1998. 
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nej ast ji ena, která dovede r zné nadp irozené v ci. M e n koho po arovat, 

p ivolat nemoc, nebo i dokonce smrt. Bosorka m e také lé it a v bec p sobit 

pozitivn . P esto jsou takové osoby obávané a spí e zatracované, proto e 

vládnou silami, které lidem nep íslu í. 

Ano, m li jsme tu jednu strigu. Já jsem byla je t  dít , ale pamatuju si, e 

dosp lí v dy íkali, e tu byla striga, p em n ná v ábu a sála na emu dobytku 

mléko. 38  

Na Podpolaní jsem se setkala s tím, e pojmu striga se u ívalo práv  

v souvislosti se schopností m nit se z lidské podoby do podoby zví ecí. 

Nej ast ji do podoby áby. Termínu bosorka se u ívalo pro romskou enu, 

která dovedla po arovat, chodilo se za ní, aby touto cestou pomohla zajistit 

sp ch. Star í podoba ozna ení bosorka je v ma arském slov  boszorkány, 

které znamená duch mrtvého, p vod slova ale najdeme v turkotatarském 

termínu basyrkam, co  znamená m ra.39 Zajímavé je, e práv  striga se 

v p edstavách lidí m e p evt lovat nejen do áby, ale nap íklad i do m ry. 

Osoby, které arovaly - to znamená, provád ly takové kony, kter mi si 

cht ly zabezpe it kladn  v sledek, kter  je jinak reáln  t ko, i v bec 

dosa iteln   se ve spole nosti chovaly specificky. Jak? Jejich p edstavy a 

názory na to, jak v ci fungují, byly ostatním asto nepochopitelné, 

nesrozumitelné. Odtud mo ná pramení názory, e jsou tito lidé n jak spol eni 

s nadp irozen mi silami, nebo e jimi oni sami opl vají, i je ovládají.40 Do 

skupiny arod jek a arod j  b vali mnohokrát zahrnuti i ti, kte í se arováním 

nezab vali. Nej ast ji se jednalo o osoby, které se velice dob e vyznaly 

v lé iv ch bylinkách a um ly je pou ít. Také sedláci, kte í se um li dob e 

starat o dobytek a dokonce ho i lé it. Zkrátka lidé, kte í um li n co 

                                                           
38 V. B.  romská ena, p ibli n  53 let, Víg a , osobní sd lení. 
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 REJZEK, J. esk  etymologick  slovník. 1.vyd., LEDA, 2001. s. 87. 
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neobvyklého a pro okolí t ko pochopitelného. Dále se do této skupiny 

za azovali lidé, kte í m li specifické fyzické znaky (v razné, husté obo í, dva 

vlasové v ry na hlav , atavismus atd.), nebo se odli ovali od v t iny sv mi 

psychologick mi rysy (samotá , cholerik atd.).41 

P edstava arod jnice je málokdy spojena s mu em. Mezi Romy je 

pov domí, e tato innost nále í spí e enám, ne  mu m. V jejich 

p edstavách figuruje ena jako bytost démonická, ovládající áry a kouzla a 

opl vající magick mi schopnostmi. 42 Zárove  je toto spojení v n em 

racionální. ena zastávala v domácnosti roli, která pro ni znamenala pé i o 

rodinu, o zdraví v ech len  i o zdraví man ela.43 Také byla více ne  mu i 

p ítomna u nemocn ch. K lé ení asto u ívala r zné byliny. Jejich inky 

podporovala magick mi rituály, které se d dily z generace na generaci. eny 

v bec v minulosti m ly odli né postavení, ne  mu i. Existovala období, kdy 

byla ena pova ována za ne istou. Je to zejména období menstruace, 

t hotenství a estined lí. V t chto asech byla snadn ji p ístupná r zn m 

nadp irozen m silám. Ostatní lidé se k ne isté  en  chovali tak, jako by byla 

nebezpe ná. Byly roz í ené p edstavy, jako nap íklad, e pokud se ne istá 

ena dotkne lov ka, zví ete, rostliny a zejména potraviny, stane se mu n co 

zlého a potraviny se zkazí.44 Proto eny v t chto obdobích v t inou neva ily, 

nechodily pro vodu, nedojily krávy  V podstat  m ly as pro sebe a 

nemusely se vy erpávat obstaráváním rodiny. 

Na Podpolaní se se mnou místní rom tí mu i na téma magie necht li 

bavit. eny sice také nebyly sdílné, ale k v ci p istupovaly jinak. V t inou po 

n kolika minutách, kdy jsem je p esv d ovala, e o tom n co vím, i ony mi 

n jaké informace nakonec poskytly. Zato mu i se chovali tak, aby dali najevo, 
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 Tamté . 
42 HRDLI KOVÁ, L. Milostná magie p i udr ení si lásky milého a znovuzískání jeho lásky. In 

Romano d aniben, Praha: Spole nost p átel asopisu Romano d aniben, 2008. 
43 HORVÁTHOVÁ, J. Kapitoly z d jin Rom . Praha: Lidové noviny, 2002. 
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e je to ryze enská zále itost. P esto se stávalo, e mu  vstupoval do m ch 

rozhovor  se enami. Komentoval enina slova a n kdy se ukázalo, e ví víc, 

ne  doty ná! P itom celou dobu sed l opodál a choval se tak, e ho na e 

povídání v bec nezajímá. I kdy  v terénu jsem se setkala s n kolika osobami, 

které se n jak m zp sobem magií zab vají, a v dy se jednalo o eny, nemohu 

íci, zda se to t ká jen en. Vzorek m ch respondent  je p íli  mal  na takové 

záv ry. Pravda je, e ve vypráv ních o magick ch praktikách vystupují tém  

v dy eny jako iniciátorky celé v ci. Z toho d vodu jsem i v terénu mnohem 

více mluvila se enami a informátor  mu  jsem m la jen n kolik. 

4444.3 MAGICKÉ INGREDIENCE.3 MAGICKÉ INGREDIENCE.3 MAGICKÉ INGREDIENCE.3 MAGICKÉ INGREDIENCE    

K tomu, aby se ur it  magick  kon mohl s sp chem provést, je v dy 

zapot ebí zajistit ur ité ingredience. Po ínaje celkem b n mi kuchy sk mi 

nádobami, hojn  rostoucími bylinami a kon e velice neobvykl mi a t ko 

dosa iteln mi substancemi jako je nap íklad krev poprvé menstruujícího 

d v ete. V t inou magické ingredience samy o sob  magickou moc nemají. Tu 

nab vají, a  kdy  jsou zakomponovány do magického konu, kter  podléhá 

ad  podmínek. Musí b t nap íklad vykonán v ur it  den, v ur it  as a 

ingredience musí b t zaji t na v ur itou dobu, i na ur itém míst , nad cel m 

procesem je proneseno zaklínadlo a pod  

V romské milostné magii jsem se setkala45 s u íváním t chto ingrediencí: 

 ingredience t lesného p vodu 

vlasy, chlupy z podpa í, chlupy z ohanbí, nehty, pína zpod neht , mo , 

menstrua ní krev, krev z levého malí ku, mate ské mléko, pot, sliny.  

 p edm ty net lesného p vodu 

 spodní prádlo, pono ky, kapesník, átek, rostliny, ivo ichové   

                                                           
45 S t mito ingrediencemi jsem se setkala nejen v literatu e, ale i v terénu na Podpolaní. 
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Vlastn  v t inou není striktn  ur eno, jak  kousek oble ení se má 

pou ít. Tyto ty i se ale asto doporu ují s tím, e nejlep í je ten kousek, 

kter  doty ná osoba, kterou chceme o arovat, n jakou dobu nosila a tím se do 

n j vst ebala jeho energie, proto je také dobré dan  kousek neprat. 

Také n které rostliny slou ily milostn m zále itostem. P idávají se 

hlavn  do jídel, jako takzvaná afrodiziaka, látky, které mají povzbudit sexuální 

potenci, zvy ovat plodnost a erotick  po itek.46 Oblíben  je nap íklad celer, 

pep , rozmar n, zázvor, petr el a dobromysl.47 

N která zví ata mohla dopomoci k ádoucímu v sledku v magickém 

konu. Tak nap íklad dívky na Slovensku dávaly sníst svému vyvolenému 

maso ze slepého kot te, aby je i on slep  miloval.48 Na Podpolaní jsem 

zaznamenala vypráv ní o magické praktice, p i ní  se do trob mrtvé ko ky 

vkládaly magické ingredience.49 

V magii obecn  se v í v inek ur it ch látek, jako jsou jisté druhy 

kamen , rostlin atd. Z t chto látek se potom vyrábí p edm ty, které jsou 

známé pod názvem amulety, i talismany. I v romské magii se amulety 

pou ívají. Prakticky mají slou it k tomu, aby ochránily svého nositele p ed 

zl mi vlivy.50 Amulety se bu  zhotovují pro konkrétní osobu a za konkrétním 

elem (nap íklad si doty n  myslí, e je v okolí n kdo, kdo mu chce ublí it), 

ale existují i jakési univerzální amulety. Nap íklad ve starém Egypt  byl 

takov m ochrann m amuletem skarabeus. Ve st edov ku v Evrop  zase Agnus 

dei. Lidé v ili v jejich ochrannou moc. U romského etnika se je t  dnes 

                                                           
46 CHORVÁTHOVÁ, . heslo: afrodiziakum  In: Encyklopédia udové kult ry Slovenska 1, 2. 

VEDA, ÚE SAV, 1995. s. 14. 
47 HRDLI KOVÁ, L. Milostná magie p i udr ení si lásky milého a znovuzískání jeho lásky. In 

Romano d aniben, Praha: Spole nost p átel asopisu Romano d aniben, 2008. s. 44. 
48 HORVÁTHOVÁ, E. heslo: erotická mágia In: Encyklopédia udové kult ry Slovenska 1, 2. 

VEDA, ÚE SAV, 1995. s. 122. 
49 D.  romská ena, p ibli n  56 let, Breziny, nahrávka. 
50 NAKONE NÝ, M. Lexikon magie. Ivo elezn , Praha, 1994. 
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setkáváme s ervenou bavlnkou zvanou indra ori51, i erven m náramkem na 

ruce, kter  má nositele ochránit nap íklad p ed uhranutím. Pravda je, e 

mnoho Rom  u  dnes neví p esn , z jakého d vodu amulet nosí, ale nosí ho a 

cht jí ho nosit. asto tvrdí, e Je to prost  pro t stí. 52 V oblasti milostn ch 

kouzel jsou to op t vlasy a ervená bavlnka, z nich  se zhotovují amulety, i 

spí e talismany. Takové v tvory mají v t inou za cíl udr et, nebo p ilákat 

lásku vyvoleného lov ka. Ka dopádn  podstatou amulet  a talisman  je víra 

v inky látek, z nich  jsou vyrobeny.  

4444.4 MAGICKÁ SLOVA A ÍSLA.4 MAGICKÁ SLOVA A ÍSLA.4 MAGICKÁ SLOVA A ÍSLA.4 MAGICKÁ SLOVA A ÍSLA    

O lav aj avel tho maro the huri.53 

Slovo m e b t chlebem i no em. 

Samotn  rituál mnohdy nesta í. K podpo ení sp chu se nad magick m 

konem vyná í speciální slovní formule. Ty v t inou vyjad ují zám r osoby, 

která in vykonává. Vlastn  se vyslovuje p ání, co se má stát. Jedná se ale o 

zcela konkrétní formule, které znají bosorky, nebo také dal í lidé, ale jejich 

vyslovováním nahlas se nepl tvá. D vodem je jakási, t eba i nev domá 

p edstava, e slovo je spojeno s podstatou v ci samé. V praxi to znamená, e 

lidé se obávají vy knout pravé jméno nebezpe né osoby, zví ete, rostliny apod. 

Proto e by to znamenalo riziko, e tu osobu a pota mo ne ádoucí skute nost 

opravdu p ivolají. I kdy  dnes, v etap  lidstva, která je ve znamení v dy a v e 

se interpretuje skrze ni, magické praktiky a pov ry ustupují do pozadí, stále 

je t  nejsou zcela mimo nás. arovalo se v dy a v ude a aruje se i dnes. 54 

Student, kter  jde na zkou ku má v kapse p edm t pro t stí, lov k, kter  se 

                                                           
51

 HÜBSCHMANNOVÁ, M., EBKOVÁ, H., IGOVÁ, A. Romsko- esk  a esko-romsk  
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52 R3  Rom, 26, Víg a  
53 HÜBSCHMANNOVÁ, M. Go aver lava phure Romendar = Moudrá slova star ch Rom . 
Praha: Apeiron, 1991. s. 16. 
54KOMOROVSKÝ, J. Mágia a nábo enstvo. In: Magie a nábo enství, Uherské Hradi t : Slovácké 
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sv uje, e je zdrav , astn  a spokojen  uká rychle na d evo, ena, která 

práv  odchází z domu a vzpomn la si, e tam cosi zapomn la, u  se nevrací  

P esto e si to mnohdy lidé neuv domují, jednají na principu magie. 

V romské e i najdeme také hojné mno ství slovních spojení, která mají 

za cíl uvalit na druhého zlé v ci. Pokud se mezi sebou hádají, není v jime né, 

kdy  jeden druhému p eje  aby mu ruce prolezli ervy, aby mu vlasy slezly 

z hlavy apod. N kdy mohla mít tato zlá slova a  sugestivní inky a posti en  

mohl poci ovat kletbu i ve skute nosti. Dnes jsou tyto kletby u ívány pon kud 

bezmy lenkovit , v situacích, kdy je lov k roz ílen  a v t ina lidí je nebere 

p íli  vá n . Také u knutí Romové adí k negativnímu inku slov. K u knutí 

mohlo dojít nejen pomocí zl ch slov , ale také pokud doty ná osoba p ála 

neup ímn  a  p íli  mnoho dobrého, nap . novorozenci.55  

Váhu m la a n kdy stále má, také p ísaha, v t inou u k í . Mohla b t 

soukromá i ve ejná. Pro romskou komunitu m la tato p ísaha, i prohlá ení 

váhu a doty n  se tak mohl o istit od toho, ím se provinil  nap íklad od 

nev ry.56 Tento akt m l jistá pravidla, která museli z astn ní dodr et. 

Nap íklad pokud m la jít nev rná ena slo it p ísahu ke k í i, m la tak u init 

v noci, m la si rozpustit a u esat vlasy a m la b t nahá. Celá vesnice mohla o 

její nastávající p ísaze v d t, ale nikdo se nep i el podívat, proto e ena tam 

m la b t sama.57 

Vedle magick ch slov existují i magická ísla. Mají vliv na lov ka a na 

ivé organismy v bec.58 
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V magick ch a pov re n ch praktikách se také objevují n která ísla 

ast ji, ne  jiná. Rituál je nutno provést p esn , podle návodu, aby se mohl 

o ekávat k en  v sledek. V mnoha p ípadech je pot eba, aby se kon provedl 

práv  t ikrát, i dev tkrát atd. Ur itá ísla jsou pova ována za astná a jiná za 

ne astná. V indoevropsk ch kulturách jsou s nep ízní spojena párová ísla a 

nepárová nosí t stí .59 Zkrátka ísla hrají v magii d le itou roli. V pr b hu 

mého terénního v zkumu, kdy jsem sbírala v pov di o magick ch rituálech, ji  

jsem si v ímala, e v skyt ísel je ast . Musíte jít na h bitov a sebrat hlínu 

z devíti hrob 60 Kdy  se p i poh ebním pr vodu fará  t ikrát ohlédne, 

znamená to, e brzy n kdo zem e 61 Kdy  jsem se m ch respondent  ptala, 

pro  se má ten kter  kon zopakovat práv  tolikrát, odpovídali, e neví, ale e 

se to musí provést práv  tolikrát. Ob as jsem se setkala i s tím, e devítka se 

m e zam nit za trojku a naopak. To m e b t dáno i tím, e práv  ísla t i a 

dev t jsou jedny z nejvíce frekventovan ch v magick ch praktikách, které 

jsem poznala na Podpolaní, a tak mohou mít podobnou, a  zam nitelnou 

magickou moc. 

 T I, DEV T 

Tato dv  ísla se v rozhovorech s respondenty vyskytovala zdaleka nej ast ji. 

Romská populace na Podpolaní dnes b n  ví, co je to uhranutí a co má ud lat, 

aby jeho negativní inky zneutralizovala. Za tímto elem se vykonává 

magick  rituál vhazování uhlík , i oho el ch hlavi ek od sirek do vody. 

D le it  je mimo jiné i po et uhlík  (hlavi ek od sirek). V ichni respondenti 

uvád li práv  íslo t i, mén  asto dev t. Uhlíkové, sirkové, nebo také oh ové 

vody se pak uhranut  lov k t ikrát napil, nebo t ikrát pomazal obli ej.   

DV  

                                                           
59 Tamté . 
60 D.  romská ena, p ibli n  56 let, Breziny, nahrávka. 
61 I.  romská ena, 60 let, Sasová, osobní sd lení. 
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íslo dv  se ukazovalo spí e v podob  k í e. asto se n jak  pohyb musel 

vykonat ve tvaru k í e. Tu uhlíkovou vodu pak musí  vylít venku p ed 

domem. Ale musí  jí vylít dv ma tahy  jako do k í e 62 íslo dv  se také 

ukazuje práv  v milostné magii. V t inou jsou milostné vztahy primární 

zále itostí dvou lidí. Tito dva mohou posílit svou lásku vyrobením amuletu ze 

dvou komponent. Vezme  pramínek sv ch vlas , p ilo í  k n mu jeho 

pramínek, svá e  je a nosí  t eba na krku. 63 

    

5555.... ROMSKÁ MILOSTNÁ MAGIE ROMSKÁ MILOSTNÁ MAGIE ROMSKÁ MILOSTNÁ MAGIE ROMSKÁ MILOSTNÁ MAGIE    

Jak u  jsem napsala v e, romská magie klade d raz na oblast 

milostn ch vztah . Pro Roma je stále základní hodnotou rodina. Solidarita a 

soudr nost s ostatními leny komunity je naprosto podstatná a nejhor ím 

trestem je exkomunikace. U Rom  není zvykem, aby se v partnerském ivot  

st ídali partne i. Naopak, b né je, e pár je spolu cel  ivot. Dívka se za ne 

scházet se sv m chlapcem t eba u  v patnácti letech a v t inou u  spolu 

z stanou po zbytek ivota. Rozvod ( i rozchod) mohl nastat v podstat  jen ve 

dvou p ípadech  pokud byla ena neplodná, nebo pokud byla nev rná.64 

Zkrátka láska a milostn  vztah jsou mezi Romy vysoce d le ité hodnoty. Snad 

z toho d vodu se milostná magie asto vykonávala. Romské eny byly nejen 

mezi Romy, ale mo ná ast ji mezi majoritou vyhledávány práv  za elem, 

aby p i arovaly lásku a v bec pomohly s milostn mi vztahy. Magické kony, 

které Romové znali, i znají, jsou známy také z folklorních etnografick ch 

pramen  Slovan . Proto se m eme domnívat, e Romové adu t chto znalostí 

p evzali od majoritní populace. 

                                                           
62 D.  romská ena, p ibli n  56 let, Breziny, nahrávka. 
63 M. B.  romská ena, p ibli n  48 let, Víg a , osobní sd lení. 
64 DAVIDOVÁ, E. Cesty Rom  1945-1990 = Romano drom: zm ny v postavení a zp sobu 
ivota Rom  v echách, na Morav  a na Slovensku. 1. vyd., Olomouc: Univerzita Palackého, 

1995. 
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5555.1 VÝB R PARTNERA.1 VÝB R PARTNERA.1 VÝB R PARTNERA.1 VÝB R PARTNERA    

D íve, je t  asi p ed padesáti lety, bylo obvyklé, e s atek domlouvali rodi e 

d tí. Ty mohly b t zasnoubeny ji  jako novoroze ata. Rodi e toti  m li p ehled 

o tom, která rodina je na adekvátní ekonomické rovni, jaké jsou v rodinách 

pom ry a také jaké mají s tou kterou rodinou vztahy oni sami. Proto 

domlouvali s atky rodi e. Dívky se vdávaly na na e pom ry velmi brzy  u  

okolo t inácti let. Chlapci byli jen o pár let star í. Budoucí pár se asto a  p ed 

samotnou svatbou dozvídal, jaké plány jim rodi e p ipravili. Ve skute nosti se 

tito dva mladí lidé ji  v pr b hu vyr stání vídali, hráli si spolu jako d ti, a 

rodi e jim vytvá eli podmínky, aby se m li rádi. Nakonec to pro nov  pár 

nemuselo b t nep íjemné zji t ní, v d li, e tak to v jejich komunit  chodí a 

pod ídili se situaci. Pokud se ale do sebe zamilovali dva mladí lidé, kte í pro 

sebe jejich rodi i ur eni nebyli, mohl hoch dívku unést. Nebyl to ale nos ve 

smyslu n jakého násilí, nebo donucení. Oba se na tom domluvili, potají spolu 

ode li t eba k jin m p íbuzn m, n kolik dní tam z stali, a kdy  se vrátili, jejich 

rodi e u  s atku nebránili. Dnes u  si mladí Romové a Romky na Podpolaní 

sami vybírají budoucího partnera. Rodi e jim radí, ale v b r z stává na 

mlad ch. V Detv  jsou b né smí ené páry, kdy jeden z partner  je Rom, na 

Víg a i u  jsou takové páry spí e v jimkou.65 

5555.2 MAGICKÉ PRAKTIKY.2 MAGICKÉ PRAKTIKY.2 MAGICKÉ PRAKTIKY.2 MAGICKÉ PRAKTIKY    

Magické a pov re né kony u Rom  nebyly n jak striktn  vázány na 

budovy, i místa. Jeliko  d íve trávili hodn  asu na cestách, magické rituály 

tomu byly p izp sobeny. Nap íklad angli tí Romové znali rituály lásky, p i 

kter ch se sbírala hlína z p dy, na ní  stál karavan, ve kterém cestovali.66 

Ingredience nacházeli v p írod  kolem sebe. V t inou se tedy jednalo o 

komponenty p írodního p vodu. asto také ingredience t lesného p vodu, o 

                                                           
65 vlastní v zkum 2007, 2010, 2011. 
66 BUCKLAND, R. Gypsy witchcraft and magic. 1st ed. St. Paul, Mn: Llewellyn Publications, 

1998. 
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kter ch pí i v kapitole o magick ch ingrediencích. Nestav ly se tedy ádné 

zvlá tní stavby, ve kter ch by se magie praktikovala. Byla a je to zále itost 

intimní a spí e skrytá.  

Je ale pom rn  asté, e je doporu ená doba vykonání toho kterého 

konu. S tím jsem se setkala více v literatu e. Uvádí se nap íklad noc z 31.12. 

na 1.1., noc, kdy  je m síc v pl ku, p lnoc atd  Pouze n kte í respondenti na 

Podpolaní uvád li i ur itou dobu, kdy se má magie provést. Nej ast ji to byla 

prost  noc. Nemusí to b t zrovna o p lnoci, ale musí b t u  tma. 67 Av ak i 

v literatu e n kte í auto i tvrdí, e s asov m termínem se r zné prameny li í, 

je to r zné v odli n ch krajích, u odli n ch podskupin Rom .68 Jak íká jedno 

staré romské p ísloví  Sto osad, stokrát r zní Romové.69 

5555.2.1 Magické .2.1 Magické .2.1 Magické .2.1 Magické kony za elem ur ení budoucího partnerakony za elem ur ení budoucího partnerakony za elem ur ení budoucího partnerakony za elem ur ení budoucího partnera    

Magické kony    se zám rem poznat svého budoucího partnera asto provád ly 

mladé nezadané dívky. Romská d v ata byla cudná a zpravidla mládenci si je 

museli získávat. Dívky se tedy anga ovaly  na milostném poli i magick mi 

praktikami. V t inou jsou dva p ípady, ve kter ch se mladá dívka m e 

ocitnout. Bu  je t  nemá vyhlédnutého ádného milého, nebo jich má více. 

Pokud chce romská dívka na britsk ch ostrovech v d t, kdo bude její 

nastávající cho , m e provést rituály s jablky. Pon kud snadn j í je varianta, 

kdy si vezme jablko, sní ho a z ohryzku vyjme semínka. Potom p jde na místo, 

kde p ede lou noc stál v z, i stan její rodiny a sebere tam hlínu. Tu smíchá se 

semínky. Dojde na rozcestí a na n m sm s semínek a hlíny rozhodí. Nyní musí 

ekat, a  p es rozcestí p jde lov k. Pokud p jde o mu e, bude to znamenat, 

e dívka si vezme mládence. Jestli to bude ena, kdo první p jde p es rozcestí, 

                                                           
67 D.  romská ena, p ibli n  56 let, Breziny, osobní sd lení. 
68 Nap íklad BUCKLAND, R. Gypsy witchcraft and magic. 1st ed. St. Paul, Mn: Llewellyn 

Publications, 1998. 
69 HÜBSCHMANNOVÁ, M. Go aver lava phure Romendar = Moudrá slova star ch Rom . 
Praha: Apeiron, 1991. s. 16. 
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dívka m e o ekávat, e její budoucí man el, bude star í mu , kter  ji  bude 

mít n jaké zku enosti.70 

Druhé kouzlo s jablkem vy aduje, aby dívka dostala ovoce od vdovy, 

nesmí za n  ale pod kovat. Potom sní jen polovinu jablka, je t  ne  nastane 

p lnoc. Druhou polovinu dojí po p lnoci a p jde spát. Následn  se dívce má 

zdát sen o jejím nastávajícím man elovi.71 

Romové na hranicích Francie a Belgie provád li rituál s vejcem. Vejce 

se uva í natvrdo, opatrn  se vyjme loutek, obalí se v soli a vrátí zp t do bílku. 

T sn  p ed ulehnutím do postele se toto slané vejce sní. Následuje sen, ve 

kterém má lov k íze  a sklenici vody mu pr  podá budoucí partner.72 

V kraji Yorkshire se dívky odebraly stranou od ostatních len  komunity 

a usadily se kolem ohn . Potichu sed ly a balily kousek sv ch vlas  spolu 

s jejich kle ti kami na nehty do zeleného lístku. Ten pak vlo ily do hav ch 

uhlík  uhasínajícího ohn . Potom se jim nad ohn m zjevil budoucí man el.73 

Romové v Sedmihradsku, kte í cht li znát podobu budoucího partnera, 

chodili o svatojanské noci na k i ovatku. Tam si u esali vlasy, píchli se novou 

jehlou do malí ku levé ruky a nechali na zem spadnout t i kapky. P itom íkali: 

Svou krev dávám svému nejmilej ímu, jeho  vidím a jemu  mám pat it. 74 

Na e  se m la postava budoucího partnera na okam ik zjevit. 

N kdy ale dívka o partnera nouzi nemá. Naopak, m e se stát, e 

nápadník  je více a ona se nem e rozhodnout, kter  je ten prav . V takové 

situaci si m e pomoci magick mi praktikami. Kdy  si se ene dívka v lese 

alud, m e provést kouzlo s kyvadlem. Na alud uvá e ervenou nitku a získá 

                                                           
70 BUCKLAND, R. Gypsy witchcraft and magic. 1st ed. St. Paul, Mn: Llewellyn Publications, 

1998. s. 48. 
71 Tamté  s. 49. 
72 Tamté  s. 50. 
73 Tamté  s. 52. 
74 NEUMANN, S. K. D jiny eny: populárn  sociologické, etnologické a kulturn  historické 
kapitoly. 1. vyd., Praha: Otakar II., 1999. s. 210. 
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tak kyvadlo. Potom na kus papíru napí e jména v ech potenciálních nápadník  

sm rem od st edu papíru. Ve v sledku mají jména tvar jako hv zda. ádné 

jméno nesmí stát kolmo proti jinému jménu. Poté si dívka sedne, kyvadlo dr í 

v ruce nad st edem papíru. Soust edí se a po chvíli se kyvadlo rozpohybuje. 

Bude se k vat dop edu a dozadu v linii jednoho jména. To je ten prav  mu . 

Autor je t  uvádí, e pokud se kyvadlo k ve mezi dv ma jmény, má dívka 

pou ít nov  kus papíru a tato dv  jména napsat tak, e jedno bude vertikáln  a 

druhé horizontáln . Poté znovu podr í kyvadlo nad papírem.75 

Na ja e si mladé romské dívky v Británii psaly jména v ech nápadník  na 

malé kousky papírk  a ty pak sbalili do kuli ky jílu. Tyto kuli ky poté vhodily 

do jarní de ové vody a ekaly, kter  kousek papírku jako první prorazí 

napovrch jílové hmoty. Ten toti  ozna oval jméno toho pravého mu e.76 

Romky na vdávání v Transylvánii provád ly magick  kon v dy 

v p edve er Nového roku. Postavily se pod vrbu, uchopily do ruky svou botu a 

vyhodily ji vzh ru do koruny stromu. Jestli e bota vyletí do vzduchu, a bez 

toho ani  by se zachytila o v tve stromu, spadne dol , znamená to, e dívka se 

v následujícím roce je t  nevdá. Kdy  se bota  by  jen na okam ik  zachytí o 

v tev, dívka se vdá do roka.77 

Tento v et magick ch praktik za elem ur ení budoucího partnera 

jsem nedolo ila u podpolansk ch Rom . Ti v t inou nemají takové zám ry.78 

Chlapci a d v ata na Víg a i i v detvanské ulici spolu tráví voln  as venku na 

ulici a ji  v pom rn  mladém v ku se k sob  za ínají chovat jako mu  a ena. 

Jejich okolí je v tom podporuje, hovo í s nimi na téma milostn ch vztah . Je 

b né, e dívky a chlapci spolu navazují bli í kontakt ji  kolem t inácti let. 

                                                           
75 BUCKLAND, R. Gypsy witchcraft and magic. 1st ed. St. Paul, Mn: Llewellyn Publications, 

1998. s. 49. 
76 Tamté . s. 50. 
77 Tamté . 
78 M. O.  romská ena, 49 let, Detva, osobní sd lení. 
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My Cikánky jsme v rné. V echny holky tady [na Detv ] mají za man ely 

kluky, se kter mi jsou u  od trnácti, patnácti let. 79 

5555.2.2 Magické kony za elem získání .2.2 Magické kony za elem získání .2.2 Magické kony za elem získání .2.2 Magické kony za elem získání nebo udr ení nebo udr ení nebo udr ení nebo udr ení lásky osobylásky osobylásky osobylásky osoby    

Praktiky sledující cíl získat si milovanou osobu se velmi asto uplat ují i 

v p ípad , e u  je doty n  lapen. Romové na Slovensku toti  v dí, e je t eba 

kouzeln  rituál po ase znovu zopakovat, aby inky trvaly. Proto jsem tyto 

dva ely zahrnula do jedné kapitoly. 

Kroky, které p evá n  romské eny podnikají v oblasti milostn ch 

vztah , sledující získání nebo udr ení partnera, jsou nejfrekventovan j í 

v romské milostné magii v bec.80 

Pro získání a udr ení si lásky milého se provádí kony zalo ené na t chto 

principech: 

1.) 1.) 1.) 1.) P idání ingrediencí do jídla a pití.P idání ingrediencí do jídla a pití.P idání ingrediencí do jídla a pití.P idání ingrediencí do jídla a pití.    

Rom tí mu i moc neva í. Vychází to z jejich spole enské role, kterou zastávají. 

D íve bylo zvykem, e ena opatrovala domov, ona se starala o jídlo. Mu  mohl 

chodit do práce a po práci trávil pom rn  dost asu s ostatními mu i z okolí. 

Rom tí pánové na Podpolaní mi také vehementn  vysv tlovali, e ena jim má 

poskytnout tuln  domov, n co k jídlu a oni e chodí do práce. eny, se 

kter mi jsem se setkala, v echny asto va í. Mu i se o proces va ení p íli  

nezajímají. . . . Je tedy celkem snadné p idat jim nepozorovan  do jídla lecjakou 

p ísadu. V milostné magii se pou ívají jako p ísady vlasy, chlupy z podpa í, 

chlupy z ohanbí, menstrua ní, nebo oby ejná krev, odst ihnuté nehty, pína 

z neht , i ze zub . Do etla jsem se také o vod , ve které se ena umyla, nebo 

o soli, na které le ela prvorodi ka p i porodu. Vzala se s l a zabalila se do 

papíru. Kdy  se tento balí ek vlo il pod l ko, na n m  rodí ena své první 

                                                           
79 A. O.  romská ena, 26 let, Detva, osobní sd lení. 
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 HRDLI KOVÁ, L. Milostná magie p i udr ení si lásky milého a znovuzískání jeho lásky. In 

Romano d aniben, Praha: Spole nost p átel asopisu Romano d aniben, 2008. 
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dít , nabila  se s l energií rodi ky. Tato s l se vsypala do jídla, které pak 

sn dl vyvolen  mu . Bolesti, které m la p i porodu ta ena, pak mají p ejít na 

mu e. On má potom za enou, která ho o arovala velkou bolest v srdci, tak e 

si jí musí vzít za enu .81 

Kdy  se ena po celém t le d kladn  umyje, p i em  vodu, která jí stéká 

po t le, zachytí, m e s ní zad lat t sto. Snad pro zv ení inku, m e do 

t sta p idat je t  od ezanou k i z palc  na nohou, pínu z neht  a zub . 

Z t sta pak upe e n jak  pokrm a dá ho sníst tomu, od koho si p eje, aby se 

do ní zamiloval.82 

Magické praktiky zalo ené na p idávání ingrediencí do nápoj  a jídel 

jsem na Podpolaní zaznamenala. Podle mého v zkumu je to snad nej ast j í 

zp sob, jak získat srdce  milovaného lov ka mezi Romy, se kter mi jsem se 

v terénu setkala. Mí informáto i uvád li, e pokud chce  pobláznit chlapa, 

uva  mu kafe a nech do n j spadnout pár kapek tvé krve z malí ku, m e  

p idat i sv j vlas, nebo chlup z podpa í 83 Káva, nebo jin  nápoj je na 

st edním Slovensku, kde jsem v zkum provád la, nejoblíben j í, co se t e 

praktik milostné magie. Jedna romská ena ve st edních letech vypráv la, jak 

kdysi p ed lety sama p ipravila speciální nápoj. Mou babi ku lidé ozna ovali 

bosorkou, která ovládala magii. Já jsem ji jako malé dít  pozorovala. Kdy  jsem 

dosp la, cht la jsem pomoci kamarádce p i získání mu e. P ipravila jsem 

speciální nápoj, kter  doty n  mu  vypil a dodnes má kamarádka s tím mu em 

ije. 84 Nápoj se pr  p ipraví takto: osoba, která chce mu e, si odst ihne vlasy 

ze spánku, podpa í a p irození v dob  menstruace. Ost íhá si také nehty 

z prst  na rukou a nohou, dokonce i pínu z nich vy krábe. To v e spálí na 

prá ek. Pak se pomodlí p ed svat m obrázkem a po ádá, aby doty n  mu  

                                                           
81 DAVIDOVÁ, E. Cesty Rom  1945-1990 = Romano drom: zm ny v postavení a zp sobu 
ivota Rom  v echách, na Morav  a na Slovensku. 1. vyd., Olomouc: Univerzita Palackého, 

1995. s. 128. 
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 Tamté . 
83 M. B.  romská ena, p ibli n  48 let, Víg a , osobní sd lení. 
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p i el v ur it  den a hodinu. Kdy  se mu  dostaví, ena smíchá p ipraven  

prá ek s kávou a dá mu i k vypití. Mu  potom nemyslí a nemiluje jinou enu, 

jen tu, která mu p ipravila nápoj. Prá ek se m e dát i do mu ov ch bot. Ten 

v dy, kdy  je bude mít na sob , tak p ijde za enou, která mu tam ten prá ek 

dala. Tento rituál lze tedy za adit i do skupiny kon , p i nich  se magické 

ingredience vkládají do p edm tu druhé osoby.  

Dal í magickou praktikou, kterou jsem v terénu zaznamenala, je va ení 

polévky. Do hrnce s vodou se dá va it zelenina. Z v varu se odebere asi 0,1 

dcl, do n j p idá ena sv j ust ihnut  vlas, chlupy z podpa í a chlupy 

z p irození v období menstruace. Tyto p ísady nechá vyluhovat. Kdy  se 

polévka nabírá doty né osob  na talí , nalije se tam i vyluhovan  extrakt. Po 

dojedení takové polévky bude objekt v rn  a v jeho mysli bude jen ten, kdo 

mu polévku uva il.85 

2.) Manipulace s2.) Manipulace s2.) Manipulace s2.) Manipulace s    vlasy.vlasy.vlasy.vlasy.    

Podle m ch záznam  z terénu jsou vlasy nej ast j ím komponentem 

u ívan m v romské magii. Romové z Detvy, Víg a e i okolních nav tíven ch 

vesnic íkají, e své vlasy je dobré st e it jako oko v hlav . Jestli e se va e 

vlasy dostanou do rukou nep ítele, je to vlastn  hotová katastrofa a m ete se 

jen strachovat, co zlého se vám p ihodí. N kte í Romové v í, e pokud se 

n komu poda í ve spánku se k vám p ikrást a ud lat vám na vlasech uzlík, 

nebudete u  schopní dostat ho z mysli.86 Va e vlasy mohou zp sobit i to, e se 

do vás n kdo zamiluje, nebo naopak vy se zamilujete do n koho. Ka dopádn  

vlasy jsou v magii velmi d le itou substancí. U n kter ch rituál , kdy se vlasy 

partnera odst ihávají, se m eme setkat s doporu ením, aby tak bylo vykonáno 
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v dob , kdy m síc dor stá. To podle p edstavy, e s dor stajícím m sícem 

láska sílí, s ub vajícím pak slábne.87 

Raymond Buckland popisuje kouzlo, které zaznamenal u ma arsk ch 

Rom . Osoba, která chce, aby se do ní vyvolen  zamiloval, musí nepozorovan  

v dob , kdy m síc dor stá ust ihnout doty nému kade  vlas . Ty pak svá e 

dohromady se sv mi vlasy ervenou hedvábnou nití, nebo stu kou a p i tom 

íká:  

Kdy  slunce vstává, 

a  je má láska u m . 

Kdy  slunce zapadá, 

budu u ní já.88 

Po tomto rituálu ena musí svázan  pramen nosit na krku nad srdcem. U Rom  

na Podpo aní jsem se setkala s podobn m rituálem. Byla to jedna ze situací, 

kdy jsem si povídala se enami na toto téma. Man el jedné z nich se k nám 

p ipojil a ukázalo se, e ví více, ne  doty né eny. Popisoval, e kdy  byl je t  

mal  chlapec, eny v jeho rodin  velice asto probíraly toto téma. On pr  se o 

to ani nezajímal. P esto mu n které v ty uvízly v hlav . Tvrdil, e eny asto 

mluvily o tom, jak n kdo n koho pokeroval.  Te pokerel je romské sloveso a 

znamená o arovat.89 Zajímavé je, e ve slovníku se toto slovo uvádí 

v souvislosti s arováním v oblasti lásky. Jedna Romka pr  se v noci p ikradla 

k spícímu mu i a ust ihla si kousek jeho vlas . Nikdo ji p i tom nesm l 

vid t! 90 Ta ena potom ulo ila vlasy do kousku n jaké látky, svázala do 
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rane ku, zapíchla do n j je t  pendlík a nosila u sebe. Pro  tam ta ena 

zapíchla pendlík, u  m j informátor nedokázal íci. 

P i manipulaci s vlasy je t eba mít se na pozoru. Kdybyste byli k mkoli 

p i inu zpozorováni, vyvolená osoba, kterou jste cht li o arovat, vámi bude 

opovrhovat! Sami Romové v Detv  i na Víg a i tvrdili, e podez elé jsou i 

uzlíky ve vlasech. Je lep í je nechat b t, a kdy  u  je chcete odstranit, tak 

rad ji s osobou, která ví  (bosorka), nebo p i odstra ování proneste alespo  

ur ité za íkadlo. N kte í Romové stále v í v sílu  vlas , která je zalo ená na 

p edstav , e vlasy i po tom, co jsou odd leny od svého nositele, jsou s ním 

spojeni.91 

3333.) .) .) .) Post íkání milého t lesn mi tekutinami.Post íkání milého t lesn mi tekutinami.Post íkání milého t lesn mi tekutinami.Post íkání milého t lesn mi tekutinami.    

V roce 1884 ve m st  M hlbach v Sedmihradsku se musel tamní soud 

zab vat alobou. Udána byla jistá Joana Gintareová, která m la svou novoro ní 

menstrua ní krví pot ísnit v echny mu e z okolí. Soud alobu zamítl.92  

Pokud chcete, aby se do vás doty n  mu  zamiloval, je mo né své 

t lesné tekutiny vyu ít nejen jako p ísadu do pokrmu, i nápoje, ale m ete 

s ní svého milého pot ísnit. Tekutiny, které se k tomuto elu pou ívají, jsou 

mo , mate ské mléko, sliny, menstrua ní, i oby ejná krev.93 Do etla jsem se i 

o p ípadu, kdy se pou ily t lesné tekutiny s oblasti genitálií v dob  t lesné 

rozko e.94 V echny zmín né tekutiny, krom  té, kterou jsem jmenovala jako 

poslední, jsem na Podpolaní dolo ila. Pro romské obyvatele jak Víg a e, tak 

Detvy, milostná magie v podstat  p edstavuje manipulaci s uveden mi 

tekutinami (ale i s kousky atstva a ástmi t la jako jsou nehty, pína z neht , 
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vlasy, chlupy z podpa í a z ohanbí). Jednodu e ho tím post íká , nebo mu to 

dá  do kafe, i do jídla. 95 Pravda je, e o tekutinách jako je mo , sliny, nebo 

menstrua ní krev mluvili s klebkem a jejich postoj byl jednozna n  

negativní. Menstrua ní krev není pot eba fuj! Sta í oby ejná krev z prstu. 96 

Op t bylo d le ité, aby o pot ísn ní doty n  nic nev d l, jinak by kouzlo 

ne inkovalo. Pon kud snadn j í je varianta, kdy se tekutinou pot ísní jen 

p edm t vyvoleného mu e. M e to b t n jaká jeho od vní sou ástka, ale 

vlastn  cokoli, co doty n  asto u ívá. Nap íklad jeho boty.97 

4.) Obdarování milého 4.) Obdarování milého 4.) Obdarování milého 4.) Obdarování milého magicky upraven m p edm temmagicky upraven m p edm temmagicky upraven m p edm temmagicky upraven m p edm tem....    

O n kter ch p edm tech, látkách, rostlinách a podobn  Romové usuzují, 

e mají jakousi pozitivní moc a p iná ejí t stí.  V milostn ch vztazích hrají 

také svou roli p edm ty, které si milenci navzájem mohou darovat. V milostné 

magii se manipuluje s p edm ty, které se r zn mi zp soby nabíjejí  energií 

jedné osoby, která v c pak daruje druhé osob . P edm t se m e nabít 

nap íklad tak, e ho po n jak  as lov k nosí na svém t le, nejlépe na holé 

k i, n které prameny doporu ují oblast intimních partií t la. P edm t tak 

nasaje v ni té osoby, která ho nosila. Dal ím zp sobem jak nabít n jakou v c, 

je pot ísnit ji n jakou svou t lesnou tekutinou, nebo do ní za ít magickou 

ingredienci. V neposlední ad  se m e p edm t ozna it symbolem lásky  

vepsání, i vy ití jmen zamilované dvojice, vytvo ení uzl . Obdarovan  lov k 

by potom m l b t té osob  v rn  a stále jí milovat. Tyto p edm ty jsou 

no eny, aby zajistily t stí v lásce.  

Kombinací zmín n ch mo ností je rituál, kter  dolo il Buckland mezi 

anglick mi Romy. Zamilovaná dívka si opat í n jakou osobní v c, kterou její 

vyvolen  mu  nosil. M e to b t cokoli, je ale d le ité, aby na tom bylo mo né 
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ud lat t i uzly. Proto se doporu uje n jak  kousek oble ení (op t se 

setkáváme s radou, aby se pou ilo spodní prádlo, ale také átek, i kapesník). 

Dívka na n m vyzna í své a jeho jméno uzav ené v srdci. D íve se jména 

vy ívala nití, dnes je b né pou ití propisky, nebo fixy. Jejich jména musí b t 

vyzna ena zelen  a srdce rud . Poté dívka sroluje vybran  kousek do roli ky 

a uprost ed za ne uvazovat uzel a p itom vyslovuje jeho a její jméno. 

Následuje uvázání uzlu na jednom konci roli ky a íkání jejího jména. Nakonec 

ud lá uzel i na zb vajícím konci a vy kne jeho jméno. Takto upraven  kousek 

pak nosí po t i dny a t i noci na holém t le, m e si jej zastr it pod spodní 

prádlo. Kdy  doba uplyne, daruje ho svému milému. Pokud bude tento amulet 

nosit, nikdy na ni nezapomene.98 

Tyto rituály se provád ly hlavn  v dob , kdy se m l zamilovan  pár na 

n jak  as odlou it. Mu  musel nap íklad odejít za prací a ena z stávala doma 

s d tmi. P i t chto rituálech si Romové vysv tlovali, e tak, jako jsou uzly 

pevn  uvázány, bude i jejich láska pevná a svázaná. Rituály byly asto zalo eny 

na magii slova, podobnosti a kontaktu (vy knutí jmen, uzly, t lesn  pach). 

Tato praktika zatím nebyla u Rom  na Slovensku dolo ena.99 Je ale 

b né, e vlasy sv ch d tí, man el , man elek i jin ch jim drah ch lidí nosí 

v pen ence, nebo je mají alespo  doma uschované na vyhrazeném míst . 

5555.) P írodní uzly..) P írodní uzly..) P írodní uzly..) P írodní uzly.    

Romové v ili, e pokud najdou n kde v p írod  uzel, t eba na vrbové 

v tvi, nebo na stéble trávy, je to dobré znamení. N kte í si dokonce tyto 

tvary vysv tlovali tak, e to byly duchové, nebo víly, kdo uzly uvázaly.100 

Dokonce si tím mohl nálezce zajistit lásku milované dívky. Pokud tento uzel dal 
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do postele, nebo pod matraci en , do které byl zamilovan , tak mohl 

o ekávat, e brzy nastane doba, kdy tito dva lidé budou spolu.101 

U Rom  na Víg a i a Detv  jsem se nesetkala s tím, e by takto interpretovali 

nález p írodních uzlík . 

6666.) Za ívání, nebo vkládání magick ch ingrediencí do p edm tu milého..) Za ívání, nebo vkládání magick ch ingrediencí do p edm tu milého..) Za ívání, nebo vkládání magick ch ingrediencí do p edm tu milého..) Za ívání, nebo vkládání magick ch ingrediencí do p edm tu milého.    

Aby si romské eny zajistily v rnost svého partnera, za ívaly r zné 

magické ingredience do jeho oble ení. I u sou asn ch slovensk ch Rom  je 

tato praktika dolo ena.102 Magickou ingrediencí byly asto chlupy z intimních 

partií a eny je potají za ívaly nap íklad do mu ov ch kalhot. Ten enu pak 

stále cítil p i sob  a necht l ádnou jinou. 

Po svatb , p ed prvním pohlavním stykem, romsk  enich 

v Abramovcích kou il cigaretu, do které mu byly tajn  p ibaleny chlupy 

z podpa í, nebo vlasy nev sty. Tento rituál m l zajistit novoman el m v rnost, 

spokojenost a lásku.103 

Magickou praktiku, zalo enou na vlo ení magick ch ingrediencí do 

n jakého p edm tu jsem zaznamenala i na slovenském Podpolaní. Romská ena 

mi vypráv la p íb h, kter  se odehrál v jejím okolí. Jedna mladá Romka získala 

svého mu e pomocí magického konu. ,,Ta enská vzala tomu mu i spodní 

prádlo a jeho vlasy. S t mito proprietami la za starou Cikánkou, která 

v d la  tyto v ci. 104 Vlasy a spodní prádlo pak vlo ily do trob mrtvé ko ky, 

kterou ena zakopala p ed domem, ve kterém ila. O arovan  mu  pak za ní 

stále chodil. I kdy  pr elo, mrzlo, nebo sn ilo. I kdy  byl tak opil , e 

nev d l co se d je, el za ní. 105 Tento stav trval sedm let. Potom ena znovu 

sebrala mu i spodní prádlo a op t ho odnesla k Cikánce, která tehdy o arování 
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provedla. Cikánka vykonala n jak  rituál, kter  moje informátorka nedokázala 

popsat, p i n m  prádlo nakonec hodila do ohn  a nechala sho et.  To m lo 

zp sobit neutralizaci prvotního kouzla a mu  m l p estat po en  tou it. To se 

také stalo a navíc pro mu e následovalo dal ích sedm let, kdy se nemohl 

o enit a eny  pr  moc krásné, se v jeho náru í jen st ídaly.  

5555.2.3.2.3.2.3.2.3 Magické kony vedoucí k ukon ení vztahu Magické kony vedoucí k ukon ení vztahu Magické kony vedoucí k ukon ení vztahu Magické kony vedoucí k ukon ení vztahu    

Magické praktiky provázejí v echny etapy milostného vztahu  i jeho 

konec. Romové se k nim uchylovali v p ípad , e cht li na partnera 

zapomenout, nebo ho cht li zapudit a p im t, aby je p estal prot j ek mít rád, 

i v situaci, kdy u  k rozchodu do lo, po vzájemné dohod , ale jeden, i oba 

partne i se obávali pou ití magie ze strany jejich prot j ku.106 

Pokud si osoba p eje zapomenout na milovan  prot j ek, obléká si 

v echny ásti od vu naruby. Tato praktika byla dolo ena je t  v 80. letech 20. 

století u Rom  v Turci (Bílková, H.).107 U Rom  z Klencova m la spí e ena 

nosit v echno oble ení naruby, mu i sta ila jen ko ile. 108 Star í Romové na 

Podpolaní, ti kte í se narodili alespo  p ed padesáti lety, tuto praktiku znali. 

N kte í z mlad í generace tvrdí, e o tom ví, ale nepraktikují to. Jednou mi to 

máma poradila, ale nakonec jsem to [obrátit oble ení] nepot ebovala. 109 

Zdej í Romové se vyjad ovali ve smyslu Myslíte, e bych takhle vylezla p ed 

lidi? 110 

 Dal í mo ností, jak zapomenout na milého, nebo ho zapudit, je vylití si 

vody na hlavu. Horváthová popisuje, e je pot eba p ed v chodem slunce 
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nabrat do v dra tekoucí vodu a vylít si ji na hlavu.111 Na Podpolaní nikdo 

z m ch informátor  tuto magickou praktiku neznal. 

 I v rituálech, provázejících rozchody, se setkáváme s pou íváním vlas . 

Jestli jedna polovina páru tou í po tom, aby ji u  druhá polovi ka nemilovala, 

p ikrade se k ní ve spánku a ust ihne jí n kolik vlas . Ty spálí za svitu m síce, 

kdy  je ve fázi novu a lásce je konec.112  

 V terénu jsem zaznamenala ur ité magické kony, které provázejí 

rozchod partner . Oble ení naruby ani vylévání si vody na hlavu se ji  podle 

m ch informátor  nepraktikuje. Partne i se ale spolu s rozchodem sna í 

okam it  se zbavit v ech v cí, které d íve pat ily prot j ku, nebo v cí, které 

byly od prot j ku darem. Zárove  hledí, aby získali zp t jejich v ci, které by 

snad u sebe mohl mít jejich b val  partner. Zejména spodní prádlo a dal í 

od vní sou ásti. Vede je k tomu p edstava, e v ci, které pat ily dané osob , 

do sebe vst ebaly jeho energii, osobnost, my lenky. Prost  dokud u sebe 

budou mít partnerovy p edm ty, pova ují to jako by byli i nadále spojeni. 

Jestli e si velice rychle po rozchodu partner nevezme své v ci zp t, druh  

partner se jich zbaví vyhozením, n kdy i spálením. B valí partne i se zajímají 

o to, zda mají v echny své v ci u sebe. Vede je k tomu obava, e s nimi bude 

nalo eno proti nim. e s nimi bude praktikována magie, e by se t eba b val  

partner tímto zp sobem mstil.  

 U star ích Rom  z lokalit, které jsem nav tívila, je známo, e n které 

p edm ty mohou p sobit negativn . Nap íklad hlína z hrob . Je spojena se 

sv tem mrtv ch, a tudí  je rituáln  ne istá. Pokud ji n kdo hodí na lov ka, 

m e mu tím u kodit. Takto m e i jeden z partner  hodit na druhého takovou 

hlínu a ten by se m l následn  odmilovat . Sly ela jsem o praktikách s hlínou 
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z hrob , ale sly ela od jin ch Rom , od t ch z osad na v chod  

[Slovenska]. 113 

6.6.6.6. ZÁV R ZÁV R ZÁV R ZÁV R    

Podpolan tí Romové jako celek mají je t  v pam ti praktiky milostné 

magie. V t inou jsou to znalosti, které se p edávají v rodinách genera n . 

St ední a star í generace s magií má i praktické zku enosti. Bu  ve svém okolí 

znají n koho, kdo magick  rituál vykonal, nebo ho provedli oni sami. V inky 

magie jich mnoho v í. Jednají ale odli n  na základ  jejich vlastního etického 

limitu, kter  je pro ka dého jedince individuální.  

Na Ví a i je obyvatelstvo více pov re né, ne  v Detv . To je 

pravd podobn  dáno tím, e Víg a  je vesnickou oblastí se zhruba 1500 

obyvateli, není je t  tolik poznamenané m stsk m zp sobem ivota, kter  je 

pro magické a pov re né p edstavy dlouhodob  nep ízniv . Pov re né 

p edstavy jsou nejvíce spojeny s rodinn m ivotem a se zem d lstvím. Ve 

m st  jsou ale tyto rodinné vazby a oblast zem d lství oslabeny.  

Terénní v zkum potvrdil existenci milostné magie na slovenském 

Podpolaní. Praktiky této magie vykazují multifunk ní charakter. Romové 

v podstat  manipulují s n kolika komponenty r zn m zp sobem. Co se t e 

jednotliv ch magick ch praktik, z m ch poznatk  z terénu vypl vá, e 

nejznám j í na Podplaní jsou kony, které vedou k získání, i udr ení si 

partnera. Zdej í Romové znají hlavn  ta kouzla, p i kter ch se p idávají 

magické ingredience do nápoj . Hojn  se také vyjad ovali k kon m, kdy se 

doty n  post íká menstrua ní krví. Zárove  se ale od praktik, kdy se pou ívá 

menstrua ní krev, nebo chlupy z ohanbí, i mo , distancovali. Ozna ovali je za 

nechutné a celkov  v bec magické praktiky situovali do oblasti zaostal ch 

osad na v chod  Slovenska, kde pr  je tento fenomén stále iv . Romové na 

Detv  a na Víg a i pova ují magické a pov re né kony za p e itek. Av ak 

                                                           
113 D.  romská ena, p ibli n  56 let, Breziny, osobní sd lení. 
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jejich proklamativní názory se ne v dy ztoto ují s t mi reáln mi. Naopak se 

domnívám, e vzhledem k multifunk nímu charakteru, kter  praktiky milostné 

magie vykazují, je mo né p edpokládat, e se v pov domí romské populace na 

Podpolaní uchovají je t  dlouho, pouze v pon kud inovativní podob . 114   

Nicmén  mladá generace podpolansk ch Rom  projevuje tendence vést 

moderní ivot, neumí romsky, neznají staré zvyky sv ch rodi  a star ích 

p íbuzn ch. Neznají ani praktiky milostné magie a zde tedy vidím mo né 

ohro ení, e tato oblast v budoucnu vymizí z p edstav romské populace 

alespo  v m stsk ch a p ím stsk ch oblastech, pokud star í generace nebude 

p edávat tyto své v domosti mlad í generaci. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                           
114 Nap íklad jsem zaznamenala, e místo vy ití znaku jehlou a nití se dnes pou ívá fix. 
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