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Abstrakt 

 Cieľom tejto bakalárskej práce je priblížiť čitateľovi problematiku mytologických entít, 

obývajúcich lesy, polia a vodstvá tak, ako bola ponímaná v západoslovanskom prostredí, 

pričom sa však neustále opiera o ich obdoby v celom slovanskom priestore. Základné jadro 

práce je venované konkrétnym a základným bytostiam, obývajúcim jednotlivé zóny, ich 

hlavným charakteristikám a pôsobeniu, tak ako ho dochovala a opísala ľudová kultúra. Celá 

práca je potom rámcovaná fenoménom samotných hraníc prostredí, či kompetencii a témou 

pôvodu týchto prírodných entít, so zreteľom na konkrétne povery a princípy ich vzniku 

v ľudovej kultúre. Práve ľudová kultúra, predstavy a rituály budú východiskovým bodom, 

prostredníctvom ktorého sa budeme snažiť priblížiť začlenenie bytostí do rámcov 

každodenného života, či širších celkov prírodných zákonitostí. Hranice, charakteristika a vznik 

prírodných bytostí, teda sú akýmisi základnými bodmi, ktorými sa táto práca zaoberá a ktoré 

z viacerých uhlov pohľadu objasňuje. 

Kľúčové slová: Slovania, nadprirodzené bytosti, folklór, les, pole, rieky, jazerá, skalný duch, 

divý muž, divá žena, vodník, víla, rusalka, svetielka, bludičky, škriatok, posmrtný život, 

povera, tradícia, rituál, mytológia  

 

Abstract 

 The goal of this Bachelor's thesis is to present the issue of the mythological entities 

which inhabit the environment of the forest, fields and waters, and how they conceived 

among the western Slavs - frequently using the comparative materials from all the Slavic 

countries. The core of this thesis is dedicated to some of the most important entities of 

every single environment and their characteristics, known from the folklore. The framework 

of this thesis is based on the phenomenon of the borders between the enviroments, 

competences and different type of origins of the supernatural entities within the folklore 

and Slavic culture. The rituals and concepts of the folklore are the main sources of our effort 

to locate the function of these beings in everyday life and in their natural environments. To 

sum it up, this thesis should clarify the conception of supernatural entities among  the 

western Slavs with emphasis on their origin, their territories and the borders between them. 

Key words: Slavs, supernatural beings, folklore, forest, field, rivers, lakes, mountain ghost, 

wild man, wild woman, water-sprite, fairy, rusalka, will-o'-the-wisp, goblin, afterlife, 

superstition, tradition, ritual, mythology 
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Úvod 

V mojej bakalárskej práci sa chcem zamerať na špecifickú mytologickú oblasť 

západoslovanského prostredia. Jedná sa konkrétne o mytologické, nadprirodzené 

entity, obývajúce lesy, vody a polia. Tieto tri kategórie prostredí budú predstavovať 

východiskový systém zaraďovania typológie konkrétnych entít a zároveň sa na nich 

budem snažiť demonštrovať hranice medzi nimi samými a ich hranice s obývaným 

(kultúrnym) svetom, prípadne vnímanie fenoménu týchto hraníc z pohľadu ľudí. V 

práci by som sa chcel zamerať hlavne na oblasť západných Slovanov, konkrétnejšie 

oblasť dnešného Slovenska, Česka a Poľska. Práca však bude nepochybne obohatená 

aj o mnoho komparatívnych materiálov týkajúcich sa najmä Východných Slovanov, a z 

časti aj iných európskych mytológii, či tradícii. 

V práci sa budem, okrem akéhosi zaraďovania konkrétnych entít do 

celistvejších rámcov ich prostredia, snažiť poukázať aj na ich sociologickú funkciu a 

ich ponímanie, predovšetkým v ľudovej kultúre, najmä cez prizmu konkrétnych  

príbehov, rozprávaní, či svedectiev, ktoré sú s nimi spojené. Svoju prácu som rozdelil 

na akési tri celky, pričom každý z nich vytvára určitý rámec, cez ktorý sa na 

pojednávané entity môžeme pozerať, a ktorý ich začleňuje do širšieho obrazu sveta. 

V prvej, úvodnej sekcii, by som sa rád venoval samotnému pojmu hraníc a takisto 

konkrétnym prostrediam, ktoré od seba tieto hranice oddeľujú, so zreteľom na 

špecifikáciu ich ponímania a dôrazom na odlíšenie voľnej prírody a obývaného sveta. 

Druhá, najobšírnejšia časť, bude potom venovaná konkrétnym entitám, spájajúcim sa 

s každým zo skúmaných prostredí, a tak isto zástupcom spomedzi bytostí 

kultivovaného sveta. Práca sa zameriava na akýchsi hlavných predstaviteľov spomedzi 

entít v každom prostredí, na ktorých je možné čo najlepšie demonštrovať základné 

znaky a takisto sa dá povedať, že ostatné bytosti sú často len ich variáciami, alebo sú 

z nich dokonca odvodené. Posledná časť práce bude potom zameraná na pôvod, či 

rozličné typy pôvodu týchto nadprirodzených entít, vo vzťahu k ich prirodzenosti 

a povahe tak, ako bola ponímaná v ľudovej kultúre. 

Použitá citovaná literatúra, z ktorej bolo pri vyhotovovaní práce čerpané, by sa 

dala zaradiť do niekoľkých skupín, či typov zdrojov. Prvým typom sú akési všeobecné 

informácie o slovanskom prostredí, náboženských rituáloch a zvykoch, ale aj základné 

zaradenie nadprirodzených bytostí do ich prostredí a atribútov. K týmto typom 

zdrojov patrí najmä Svět slovanských bohů a démonů od Z. Váňu, Katalog českých 

démonologických pověstí od J.Luffera, či v menšej miere, pre demonštráciu starších 

koncepcii, aj Slovanské starožitnosti od L. Niederleho. Ďalšie zdroje sa zameriavajú, či 

opisujú vo väčšej miere komparatívny materiál, poväčšine z ruského, či ukrajinského 

prostredia, vzniknutý na základe svedectiev, či ľudových zvykov z konkrétnych 

regiónov a oblastí. Do tejto skupiny akiste v najväčšej miere patrí Russian folk belief 

od L. J. Ivanits. Veľká časť práce však čerpá aj z konkrétnych ľudových predstáv, 
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príbehov, či povier, spojených s jednotlivými bytosťami, či už v Česku a na Morave, 

ale aj ostatných západoslovanských krajinách. Príbehy, či povery sú vo veľkej miere 

čerpané z periodika Český lid, ale aj zo zbierok a bádaní O. Nahodila, A. Robeka, či J. 

V. Charváta. Práve tieto folkloristické pramene, povesti, či memoráty sú jednou zo 

základných optík, cez ktoré sa na prírodné bytosti táto práca pozerá a cez ktoré ich 

sprostredkováva. V neposlednom rade taktiež práca čerpá z článkov, či prác, ktoré sa 

zameriavajú na určitý fenomén v rámci konkrétnej vlastnosti, typológie, hraníc, či 

vzniku konkrétnych opisovaných bytostí. 

 

1. Hranice,  prostredia a právomoci 

Prostredia a hranice medzi nimi sú východiskom a základným typom delenia 

v nami skúmanej oblasti ľudovej mytológie. O hraniciach môžeme hovoriť z viacerých 

uhlov pohľadu podľa toho, čo vlastne od seba delia. Hlavné delenie však vidíme 

v dvoch aspektoch, ktorými sú prostredia a právomoci. Niekedy sú hranice zreteľné 

a jasné, inokedy sa prekrývajú, či miznú. Behom dejín ľudstvo vytvorilo mnoho 

kategórii, od vodných duchov a bytostí, až po božstvá nad zemou a elementami úzko 

spojenými s prírodou. Vo svojej podstate tak reprezentujú ducha všetkého, počínajúc 

rastlinami, končiac kameňmi, horami a v podstate všetkými aspektami prírodného, 

pozemského, či nadpozemského sveta. Rané ľudské kultúry vyjadrovali svoje tradície 

poväčšine ústnou formou, prostredníctvom mýtov. Moderná spoločnosť sa skôr 

k týmto mýtom stavia ako k fantazijným príbehom a rozprávkam, aj keď nimi 

načrtnuté zásady a rozdelenia kdesi vnútri nej pretrvali.1 Podobne to je aj so 

systémom hraníc a ich predstavami, ktoré sa ani plynutím storočí nezmenili. Najprv 

sa teda zameriame na hranice v prostrediach. 

Prvým typom prostredia rozoberaných éterických bytostí je les. Jeho hlavnou 

a hádam najzjavnejšou charakteristikou je výskyt stromov. Stromy u človeka od 

nepamäti vyvolávali pocit akejsi rituálnej posvätnosti, a u Slovanov tomu nebolo inak. 

Zväčša ľud v úcte držal buďto strom samotný, na základe jeho veku, tvarov, či 

príbehov s ním spojených, alebo celé zoskupenie stromov, či už háj alebo les. Skôr 

ako stromy samotné však boli vzývané bytosti, ktoré v nich sídlili. Mohlo sa jednať 

o duchov predkov, lesné numinózne bytosti, alebo dokonca samotné prírodné 

božstvá.2 Les je akýmsi hlavným protipólom k obývanej a civilizovanej časti sveta. 

Neplatí v ňom poriadok akými sa vyznačujú ľudské obydlia a človek v ňom môže 

 
 

1 Gary R. Vagner, The Mythic Forest, the Green Man and the Spirit of Nature: The Re-Emergence of the Spirit of 
Nature From Ancient Times Into Modern Society, New York: Algora Publishing, 2006, s. 13 
2 Zdeněk Váňa, Svět slovanských bohů a démonů, Praha: Panorama, 1990, s. 142 
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poľahky zablúdiť. O tom svedčia aj povahy bytostí, ktoré v ňom žijú. Väčšina z nich 

totiž odráža nespútanú povahu divočiny a ľuďom je naklonená skôr negatívne, 

zvádzajúc pútnikov na nesprávnu cestu, či dokonca usilujúc sa o ich život (viď. divý 

muž). Lesný porast tak tvoril akési bezpečné, ľuďmi nepodmanené zázemie 

nadprirodzených entít.3 S istým nadhľadom sa dá povedať, že akousi základnou 

úlohou bytostí lesa je stráženie ich prostredia pred ľudským zásahom, či ničením, ako 

uvidíme napr. pri ruskom lešijovi, ktorý je považovaný za ochrancu lesa, a trestá 

každého, kto by chcel porušiť prírodné zákony.4 

Voda, rieky a jazerá sú druhým typom prostredia, kde podobne ako v lesoch 

a horách neplatia ľudské zákony. Hádam vo všetkých kultúrach po celom svete bol 

vodný živel odjakživa spájaný s chaotickými silami. Inak tomu nebolo ani 

v slovanskom priestore. Tak ako v lesnom prostredí, ani v tom vodnom nie sú bytosti 

človeku zväčša naklonené priaznivo. V tejto práci sa zameriame najmä na postavu 

vodníka a víly, ktorú bližšie špecifikujeme cez jej ruskú obdobu, totiž rusalku. Tieto 

entity budú taktiež hlavným východiskom pre analýzu fenoménu smrti, ako vzniku 

nadprirodzených bytostí. Práve tragickým razením sa totiž väčšina vodných entít 

vyznačuje, podčiarkujúc tak nebezpečnú povahu tohto prostredia. Na druhú stranu sa 

pri ponímaní niektorých z nich, podľa mnohých bádateľov, jedná iba o akúsi 

personifikáciu javov s vodou spojených (ako uvidíme napr. pri vílach)5 

Z pohľadu hraničného priestoru je však najzaujímavejšou a najhraničnejšou 

oblasťou v pravom slova zmysle, oblasť polí, lúk a pasienkov. Hádam najmä preto, že 

predstavuje zónu oddeľujúcu divočinu a civilizovanú zem. Môžeme teda hovoriť 

o akomsi medzipriestore, nezabúdajúc na nevyhnutnú, praktickú, hospodársku 

funkciu tohto územia, ktoré bolo pre dedinského človeka neodmysliteľné pre 

každodenné prežitie. Práve preto sa zväčša na jar konali veľké dedinské sprievody 

okolo polí a lúk na vytvorenie akejsi magickej ochrany pred suchom a neúrodou, 

spôsobovanými zlými silami a bytosťami.6 

Poslednou oblasťou, respektíve územím, je potom presný protipól všetkých, 

ktoré boli doteraz spomenuté. Je ňou obývaná, človekom kultivovaná oblasť domova. 

V práci sa ňou zaoberáme, aby sme na základe kontrastu podčiarkli charakteristiky 

nami skúmaných, divokých, prírodných entít. Vo svojej podstate je všetkým, čím 

neobývané prírodné oblasti nie sú a platí v nej presne stanovený poriadok a zákony. 

Od týchto princípov sú potom odvodené aj charakteristiky bytostí, ktoré sú s ním 

spojené, a na čele ktorých je nami skúmaný škriatok, či šotek, pochádzajúci 

najčastejšie z predstáv o akomsi prapredkovi danej domácnosti. Táto bytosť je 

 
 

3 Zdeněk Váňa, Svět slovanských bohů a démonů, s. 144 
4 Linda J. Ivanits, Russian folk belief, New York: M.E. Sharpe Inc., 1989, s. 66 
5 Lubor Niederle, Slovanské starožitnosti. Oddíl kulturní, Praha: Bursík a Kohout, 1924, s. 59 
6 Otakar Nahodil, Antonín Robek, České lidové pověry, Praha: Orbis, 1959, s. 68 
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človeku pochopiteľne vo väčšine prípadov priaznivo naklonená a jej aktivity sú úzko 

spojené s bežným fungovaním hospodárstva.7 

Ako vidíme na spomínaných príkladoch, otázka hraníc je úzko spojená s charakterom 

ale aj pôvodom jednotlivých entít. Zatiaľ čo voľná príroda v sebe zahŕňa väčšinou 

bytosti zachytávajúce jej esenciálnu chaotickosť spojenú aj s ich tragickým pôvodom, 

obývaná sféra je reprezentovaná bytosťami začlenenými do každodenného poriadku 

a rituálneho života. 

S témou prostredí a hraníc je úzko spojená aj otázka právomocí a pôsobenia. 

Vcelku by sa tieto právomoci dali zhrnúť do niekoľkých kategórii a skupín. Veľmi často 

sa stáva, že sa jednotlivé prvky pôsobenia rôznych bytostí prekrývajú, či dokonca 

spájajú. Takmer vždy sa však daná právomoc, či schopnosť, vzťahuje na konkrétne 

územie, kde entity pôsobia. Aj keď sa jedná o zastaranú a redukujúcu koncepciu, 

ktorá však bola v minulosti pomerne rozšírená, autori „starej školy“ (Niederle a pod.) 

prisudzujú určitým skupinám bytostí tzv. manistický pôvod, aj keď vo väčšine sa jedná 

o akési analógie vo funkcii a podobe, ktoré nás vedú aby sme ich priradili k určitej 

konkrétnej skupine, či prostrediu, na základe jeho charakteristík a prejavov.8 

Dá sa povedať, že každá zóna má určitú kráľovskú, či dominantnú bytosť, pri ktorej sa 

tie ostatné dajú považovať zväčša za druhotné reprezentácie jej vlastností. Práve na 

tieto dominantné bytosti sa táto práca zameriava, avšak pri väčšine ponúka pohľad aj 

na sekundárne entity, často dopĺňajúce a rozširujúce kompletnosť javov a 

charakteristík konkrétneho, opisovaného prostredia. 

Les patrí zväčša pod patronát divého muža, či hejkala, teda obdoby ruského 

lešija. Táto bytosť má patronát nad všetkými javmi a tvormi, ktoré v lese žijú, a taktiež 

často za ich bezpečnosť pred človekom. Vodným pánom je potom väčšinou vodník, 

ktorého kráľovstvo môže mať formu jazera či rieky a je zodpovedný za všetky javy, či 

už pozitívne alebo negatívne, ktoré sú s vodou spojené. 

Pri poľných bytostiach sa ich charakteristické črty úzko spájajú s delením času, 

nakoľko bolo pole vždy spájané so žatvou a prírodnými cyklami. Práve preto sú aj 

dominantné bytosti polí a pasienkov spájané s časom, či delením dňa, či už sa jedná 

o žitholu, alebo prednostne o pôsobenie poludnice, polnočnice, či klekánice. Veľmi 

často sú teda bytosti akýmisi strážcami zaužívaných poriadkov a prirodzenosti 

jednotlivých území, či už sa jedná o poriadok v lese a nerušenie zveri alebo 

o neskrotnosť vodného živlu, či výstražný prostriedok dodržiavania stanovenej dennej 

práce na poli.9 

 

 
 

7 Linda J. Ivanits, Russian folk belief, s. 51 
8 Lubor Niederle, Slovanské starožitnosti, s. 65 
9 Zdeněk Váňa, Svět slovanských bohů a démonů, s. 126 
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2. Les 

2.1 Horskí duchovia a bytosti 
Oblasť hôr a skál je s lesným prostredím úzko spojená. Jedná sa hlavne 

o duchov, či bytosti sídliace v dominantných elementoch tohto terénu. Často boli 

práve hory miestom, kde prebývali takéto bytosti a nebolo ničím neobvyklým, že 

práve tu vznikali obetiská a posvätné háje. Kosmas hovorí v jeho interpretatio classica 

o tzv.  oreádach , ktoré sú akousi obdobou horských nýmf, údajne typickou pre 

vtedajšie územie Čiech. S horami je taktiež úzko spojené podzemie a fenomén jaskýň. 

Tu môžeme menovať napríklad bytosť menom Kovlad, typickú pre oblasť Slovenska, 

ktorého úlohou, spolu s jeho permoníkmi, bolo chrániť zemské poklady. Jeho 

ženským protipólom bola Runa, pani zlatých dolov. Permoník je často stotožňovaný 

so skalným duchom, horským škriatkom, či českým Rybrcoulom a Krakonošom, 

obývajúcim bane a doly a najčastejšie sa prejavoval lomozom a dupotom v zemských 

šachtách.10 V hmotnej podobe sa najčastejšie javil ako trpaslík s dlhou bradou, 

špicatou čapicou a krompáčom. Ako väčšina bytostí, aj permoník mohol človeku 

pomôcť, alebo mu uškodiť. Jeho pomoc a varovania patrili najčastejšie baníkom, 

pracujúcim v doloch, ktorých mohol upozorniť na zával, alebo na nebezpečnú šachtu. 

Jeho hlavnou doménou však boli podzemné poklady a tak mnohokrát človeka 

odmenil za určitú službu drahým kameňom alebo indikáciou náleziska celého 

pokladu. Takisto ako odmeňuje, môže permoník aj uškodiť. Dochádza k tomu zväčša 

zo zlomyseľnosti alebo pomsty za znevažovanie a napáchané škody.11 
Samotná bytosť nazvaná horským duchom, potom môže mať v ľudovej 

slovesnosti najrôznejšie podoby od poľovníka, až po suchý pahýľ stromu. Keď sa 

pohybuje, vytvára sa okolo neho víchrica a ľuďom môže buďto pomáhať (najčastejšie 

pomôže hmotným darom chudobnému človeku alebo ho naučí liečiteľstvu a 

znalosti bylín), alebo im vystrájať zlomyseľné kúsky (ničí a prevracia ľuďom veci, 

mámi ich rôznymi zvukmi a pod.), či trestať ich za prehrešky a zlé správanie.12 

V českom prostredí je zosobnením tejto bytosti postava Rybrcoula, či Krakonoša, 

s ktorou je spojených mnoho povestí, príbehov a ktorá zohráva dôležitú úlohu vo 

folklóre. 

 

 

 

 

 
 

10 Zdeněk Váňa, Svět slovanských bohů a démonů, s. 108 – 109  
11 Jan Luffer, Katalog českých démonologických pověstí, Praha: Academia, 2014, s. 189 – 193  
12 Jan Luffer, Katalog českých démonologických pověstí, s. 170 – 173  
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Jeho predstavu medzi ľuďmi hádam najlepšie zachytáva ľudová riekanka, ktorú vo 

svojom článku zaznamenal Č. Zíbrt: 

 

(kvôli dodržaniu rýmov a autenticite uvádzam v češtine) 

„Poslechněte, lidé zlatí, a přistupte ke mně blíž, 

Pán Bůh s námi, všickni svatí, udělejme všickni kříž. 

Po Krkonoších již chodí Rybrcol, ten mocný duch, 

mnoho šašků lidem plodí, před ním uchovej nás Bůh. 

Začasto se po obloze vznáší jako krkavec, 

nebo jezdí v zlatém voze, jako krásný mládenec. 

Tu hned jak had leze z zemně, tu zas promění se v strom, 

Tam zas straší lidské plémě, bleskem jako bouřný hrom. 

Přec však když si požertuje tento lesní horský host, 

lidi často obdaruje, onť má stříbra, zlata dost.“13 

 

Aj keď sa pôvod tejto bytosti dá odvodiť možnou transformáciou skorších 

legiend a predstáv, zaujímavý, no značne miestami naivne pozitivistický pohľad  

prináša J. Liška, ktorý jeho vznik a vznik početného množstva legiend, ktoré sú okolo 

neho sústredené vidí v domýšľavosti horalov, ktorí prichádzali do styku 

s cudzokrajnými hľadačmi pokladov, alchymistami, či mineralógmi, odetými 

v netypických šatách a odevoch, ktoré len posilňovali domnienky o ich 

mimosvetskom pôvode. Sám Liška k tejto téme zaznamenáva spomienky niekoľkých 

baníkov: „Jeden videl v poľovníckom úbore muža, ktorý čosi kutil pod kameňmi, iný 

zase muža v kupeckom odeve, ktorý kamene rozbíjal, a tak pustil sa s ním do reči, na 

rôzne veci sa pýtal a náhle zmizol. Inému tajomný muž akosi pomohol niesť bremeno, 

inému zas uškodil, a popisy týchto mužov sa nezhodovali. Je to horský duch, ktorý na 

seba berie rôzne podoby. Duch mocný, dobrý aj zlý, o ktorom nikto nevie odkiaľ 

prišiel, čo v horách činí, ktorý odišiel – nevie sa prečo, ako a kam.“14 

 

2.2 Divý muž 

Je západoslovanskou obdobou ruského lešija, či lesovika. V predstavách ľudí 

vyzeral často ako škodoradostný, chlpmi zarastený mužík so zelenými vlasmi 

a fúzmi.15 Môže mať však aj podobu čierneho psa, muža s kopytom alebo kozou 

hlavou.16 Na to, akým spôsobom sa človeku zjavoval a aké atribúty s ním boli spojené, 

 
 

13 Čeněk Zíbrt, Další pověsti o Rybrcoulovi. In Český lid V. Praha: F. Šimáčka, 1896. s. 518 
14 Jan Liška, Jak vznikli pověsti o Rýbrcoulovi. In Český lid XIV. Praha: F. Šimáčka, 1905. s. 227 
15 Zdeněk Váňa, Svět slovanských bohů a démonů, s. 124  
16 Jan Luffer, Katalog českých démonologických pověstí, s. 165 
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nám môže poslúžiť paralela z východoslovanského prostredia, konkrétne stretnutie 

s lešijom, ako ho popísala istá žena z provincie Kaluga, ktorá ho vraj zazrela počas 

požiaru: 

„Pozrela som sa a medvede s vlkmi, líškami, zajacmi, veveričkami, jeleňmi a kozami – 

skrátka všetky lesné živočíchy a každý v svojej vlastnej, nepomiešanej skupine sa 

vyrojili z lesa a prešli okolo mňa a koní bez toho, aby si nás vôbec všimli, a za nimi so 

svojím bičom cez rameno, a s rohom v ruke, kráčal -on sám- a bol veľký ako 

zvonica.“17 Pomenovanie „On sám“ samozrejme indikuje lešija, jeho popis zachytáva 

esenciu jeho pôsobenia v prírode, a jeho atribúty (roh a bič), jeho nadradenosť 

a vládu nad lesnou zverou. V ruskom Karelsku ho často prekvapivo zobrazovali ako 

postavu vo vojenskej uniforme. Bolo to najmä preto, že takýmto spôsobom ho 

dedinčania v tejto oblasti stotožňovali s dezertérmi a utečencami pred vojenskou 

povinnosťou, schovávajúcimi sa často práve v hlbokých lesoch. Tak isto aj príbehy 

o lešijovi, ktorý sa priblížil až k ohňom drevorubačov, od ktorých si pýtal jedlo, boli 

základom jeho ľudovej predstavy akéhosi tuláka, či utečenca, ktorý našiel útočisko 

práve v lese.18 S podobným javom sa stretávame v neskoršom období aj v Čechách, 

na Morave, či  na Slovensku v postave čerta. Ten je pod vplyvom cirkvi veľmi často 

stotožňovaný práve s divým mužom, či lešijom, a v ľudovej tradícii je často 

zobrazovaný vo vojenskej, či poľovníckej uniforme, zjavujúc sa poväčšine v hlbokých 

lesoch.19 

 Divý muž je ďalej často stotožňovaný, respektíve považovaný za obdobu 

českého hejkala podľa húkania a híkania, ktoré vydáva. Hejkal na seba takisto môže 

brať najrôznejšie podoby a formy. Ako o ňom píše J. Soukal, podľa ľudového 

rozprávania z moravského kraja: „Hejkal sa vyskytuje v dvoch podobách. Buď ako vták 

alebo ako človek. Niektoré jeho podoby sa ani spoznať nedajú. Ako vták sedáva na 

stromoch, odkiaľ pokrikuje na chodcov v noci – Hej! Hej! – a tým ľudí straší. Ak sa mu 

niekto ozve späť, skočí mu na chrbát, tlčie ho krídlami a klove ho zobákom. Dá sa ho 

odohnať iba opálenou metlou. Ako človek má podobu čierneho muža, ktorý taktiež 

ľuďom sadá na chrbát. Môže sa však premeniť na akúkoľvek vec, či mať najrôznejšie 

formy“20 

 Ako mnohé z lesných bytostí, aj divý muž  môže byť človeku naklonený 

priaznivo alebo nepriaznivo, od čoho sa aj jednotlivé interakcie medzi ním a ľuďmi 

odvíjajú. Pri priateľskom kontakte môže upozorniť človeka na určité nebezpečenstvo, 

ktoré mu v lese hrozí (napr. odvedie človeka od stromu, do ktorého udrie blesk 

a pod.) Čo sa jeho zlomyseľnejšej stránky týka, do konfliktu s ním sa zväčša dostanú 

 
 

17 Linda J. Ivanits, Russian folk belief, s. 65 
18 Linda J. Ivanits, Russian folk belief, s. 66 
19 Jan Luffer, Katalog českých démonologických pověstí, s. 109 
20 Josef Soukal, O hejkalovi. In Český lid III. Praha: F. Šimáčka, 1894. s. 330 
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jedinci, ktorí na neho zavolajú alebo zapískajú. Najčastejšie je jeho útok popísaný ako 

vyskočenie na chrbát človeka a sťahovanie ho k zemi, až kým sa nedostane na okraj 

dediny.21 Taktiež môže naháňať po lese mladé dievčatá a ženiť sa s nimi (akási 

obdoba gréckych satyrov a nýmf), činiť zlomyseľné kúsky lesníkom a zvádzať z cesty 

pútnikov. 

 Pre jeho ruskú obdobu, lešija, je taktiež typické chránenie lesnej zveri, najmä 

medveďa, a pohyb po lese zvestovaný hlavne šumom stromov, víchricou a lomozom 

padajúcich balvanov. Pútnici, pastieri a lesníci sa pred ním chránia amuletom 

v podobe kusu lipového dreva zbaveného kôry a taktiež mu prinášajú obete na 

uzmierenie, v podobe chleba so soľou alebo prvú ulovenú zver.22 Ako ochrana pred 

lesným mužom má údajne slúžiť aj dvakrát pečený chleba (topinka) a zabiť ho je 

možné ranou cez rameno.23 V istom ľudovom rozprávaní, zachytenom J. Dattelom je 

dochovaná aj prevencia vo forme obrátenia vrecka naopak: „Istý pastier od 

Jankovskej Lehoty v ňom pri pasení dobytka začal spievať a tancovať. Znenazdajky sa 

k nemu pripojil cudzinec, v ktorom rozpoznal divého muža. Ten skákal s ním niekoľko 

metrov do výšky a pastier už omdlieval. Tu si spomenul, že sa divého muža zbaví, ak 

obráti svoje vrecko naopak. Učinil tak a divý muž prehlásil – Keby si nebol to vrecko 

obrátil, k smrti by som ťa upachtil – potom divý muž z ničoho nič zmizol“24 

Podobne ako u väčšiny lesných bytostí, tak aj proti vyčíňaniu lesného muža, či hejkala 

pomáha moc modlitby, posvätných predmetov, či dokonca kňaza. Ako príklad nám 

poslúži príbeh z pohraničia Čiech a Moravy, ako ho zachytil B. Rérych:                     

„Išiel raz kňaz Vochozou neskoro v noci. Započul za čeľadníkom hejkala - Héj! Héj! Héj! 

– Čeľadník sa triasol od strachu a kňaz hovorí, aby taktiež na neho zahíkal. Ako to 

urobil, mali hejkala pri sebe. Koleso na voze uletelo, avšak voz sa neobrátil, pretože 

hejkal držal nápravu. Tu sa ho kňaz spýtal: - Kam ťa mám zakliať? Do stromu, či do 

kameňa? - A hejkal v strachu pred mocou kňazovej kliatby rýchlo odletel.“25 

 V neskoršom období, keď rástol vplyv cirkvi čoraz väčšmi, či už v 

západoslovanskom alebo východoslovanskom prostredí, takmer všetky  atribúty 

a právomoci lesného ducha (lešija), od vlády nad zvieratami, až po samotný les, prešli 

pod patronát svätého Juraja a v západoslovanskom prostredí najmä pod patronát 

svätého Blažeja. Mnohé sviatky a rituály, zasvätené práve týmto svätcom, tak mali 

chrániť ľudí aj dobytok pred divou zverou a inými lesnými nástrahami.26 

Aj keď najčastejšie v západoslovenskom priestore je divý muž, či hejkal zobrazovaný 

a prezentovaný vo svojom typickom a domácom prostredí, teda v lese a v horách, 
 

 

21 Jan Luffer, Katalog českých démonologických pověstí, s. 166 
22 Zdeněk Váňa, Svět slovanských bohů a démonů, s. 125 
23 Jan Luffer, Katalog českých démonologických pověstí, s. 167 
24 Jan Dattel, O divém muži. In Český lid XXX. Praha: F. Šimáčka, 1930. s.359 
25 Břetislav Rérych, Hejkalové v Polensku. In Český lid XXIII. Praha: F. Šimáčka, 1914. s. 436 
26 Linda J. Ivanits, Russian folk belief, s. 68 
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u jeho ruskej varianty to nie je pravidlom. Existujú príbehy, v ktorých je táto bytosť 

umiestnená v celkom netypických prostrediach, akými sú mesto, krčma, či dokonca 

vzdialená krajina. V týchto rozprávaniach je však najčastejšie rozpadnutá jeho 

pôvodná funkcia ako strážcu lesov a je viac stotožnený s neskorším obrazom diabla.27   

 

2.3 Divá žena 

Je zväčša družkou divého muža. Často je nazývaná divožienkou alebo v Poľsku 

dziwozonou. Najčastejšie sa jedná o vyslovene zlú a škaredú bytosť, nedbalo ošatenú 

a s veľkým poprsím, ktorá unáša alebo vymieňa deti a dospelých usmrcuje šteklením. 

Z mladíkov činí svojich milovníkov a z dievčat svoje družky.28 Ako sa o divých ženách, 

údajne žijúcich pri českej obci Opatov, zmieňuje F. Šilhavý: „Opatovom preteká 

východný prameň riečky Brtnička. Po pravom brehu potoka tiahne sa príkra stráň, 

z ktorej vyčnievajú neďaleko pred rybníkom Zlatomlýnom tri holé skaly. V týchto 

skalách mali svoje obydlia divé ženy. V blízkom lese, nazvanom Stránka, sa za nocí 

schádzali, vykonávajúc tu svoje tance. Ak sa im podarilo chytiť muža, ktorý sem v tú 

dobu zablúdil, tancovali s ním obyčajne tak dlho, až ho celkom strhali.“29 

Kradnutie a vymieňanie detí divými ženami môžeme zasa vidieť v príbehu, 

ktorý opísal J. Charvát z juhu Čiech: „V Bělej vymenila divá žena rodine Královej ich 

dieťa za svoje. Zdesenej rodine ktosi poradil, nech odrežú šípkový (alebo hlohový) prút 

bez sukov a tým aby šľahali podstrčené dieťa. Naozaj to fungovalo, pretože hneď za 

súmraku vbehla do ich domu divožienka, hodila ukradnuté dieťa na posteľ a svoje si 

zobrala späť.“30 Okrem kradnutia detí môžu divé ženy človeka vtiahnuť do ich 

tanečného kola, kde tancuje až kým si neprederie podrážky alebo nepadne mŕtvy na 

zem. Z tohto tanca sa dá vyslobodiť jedine obrátením ľavého vrecka naopak 

(Podobne ako u hejkala).31 Môžeme teda povedať, že vo veľa prípadoch je divá žena 

akousi personifikáciou démonických síl prírody, ktoré ľuďom naháňajú strach. 

Na druhú stranu sa môže jednať o presne opačnú predstavu tejto bytosti. Totiž 

krásnu, bielovlasú ženu v zelených alebo bielych šatách, prípadne predstavu akejsi 

drobnej žienky odetej do machu.32 

Divé ženy často žijú v údolí potoka, studni, alebo skalnej štrbine a na mieste 

kde tancujú do pol kola rastie veľmi vysoká tráva. Ľudia môžu často započuť ich spev, 

prípadne ich zbadať, ako sa umývajú v potoku. V niektorých prípadoch dokonca príde 

táto bytosť za človekom sama a žiada ho zväčša o nejaký predmet, jedlo alebo odev, 

 
 

27 Linda J. Ivanits, Russian folk belief, s. 69 
28 Zdeněk Váňa, Svět slovanských bohů a démonů, s. 125  
29 František Šilhavý, O divých ženách. In Český lid VIII. Praha: F. Šimáčka, 1899. s. 368 
30 Jan V. Charvát, Z českého jihu, Praha: Edvard Gregr, 1898, s. 141 
31 Jan Luffer, Katalog českých démonologických pověstí, s. 161 
32 Jan Luffer, Katalog českých démonologických pověstí, s. 158 
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ktoré potom používa neobvyklým spôsobom (Leje si srvátku do topánok, hádže po 

človeku zemiaky a pod.) Človeku sa za pomoc môže odvďačiť kúzelným predmetom 

(chleba z ktorého neubúda, neroztrhateľná košeľa a pod.) alebo zlatom.33 V určitých 

prípadoch, či už dobrovoľne alebo nedobrovoľne, sa môže stať manželkou človeka a 

prináša mu šťastie. Keď však človek poruší určité pravidlá (napr. pripomenie jej 

pôvod), žena od neho odíde a viac sa nevráti.34 

Z časti boli divé ženy prepojené aj s prostredím poľa a žatvy. Legendy o tomto 

fenoméne prináša opäť J. Charvát: „Pastierka pasúca na poli dobytok cítila vôňu, ako 

keď sa pečie opelka a tak išla po čuchu a prišla až k jaskyni, odkiaľ táto vôňa 

vychádzala. V jaskyni žili divé ženy. Jedna z nich vyšla von a povedala pastierke, že 

teraz možno má chuť na opelku, ale nikdy na poli ani jediného klásku nenechala. Iná 

povesť zase hovorí o istej divej žene, ktorá sama pastierke opelku dala, ale poradila 

jej, aby ju nikdy nezjedla celú ale vždy kúsok nechala. Kúzelná opelka vraj bude za 

chvíľu zas celá.“35 Takisto pod vplyvom týchto legiend sa v niektorých krajoch 

necháva na poli trochu obilia s vysvetlením, že to je obeta pre divé ženy. Ľudia 

dokonca verili, že za určitých podmienok a pomocou najrôznejších kúzelných 

predmetov, je možné divú ženu chytiť a donútiť ju pracovať na hospodárstve, či 

vyzradiť liečivú moc bylín.36 Ako v istej povesti prerozprával J. Mančal: „Istý sedliak zo 

Zbilit, kedykoľvek šiel do lesa videl, ako za ním divé ženy vybiehajú, sadajú mu na voz 

a krásne spievajú. Jedna sa mu zapáčila a rozmýšľal, ako by sa jej mohol zmocniť. Pán 

farár mu poradil, ako ju môže chytiť lykovým povrazom. Keď tak zase raz išiel z lesa 

a keď sa divé ženy opäť usadili na jeho voze, chytil tú svoju milú týmto povrazom. 

Ostatné, zoskakujúc z voza na ňu kričali – Majolenka, Katarínka, neprezraď na čo je 

dobré babie leto, ani voda z krúp! –“37 

 

 

2.4 Bludičky 

Často nazývané aj svetielkami. Vyskytovali sa najmä v močaristých lesných 

tíšinách a postrachom boli hlavne pre pútnikov, ktorých lákali do zradného bahna, 

kde boli odsúdení na zánik. Podľa niektorých povier to boli duše nepokrstených detí, 

či samovrahov. J. Zítek vo svojom výklade o svetielkach zase tvrdí, že: „sa jednalo 

o jedincov, ktorí počas života schválne presadzovali medzníky na poliach a lúkach, 

a ukazujú sa práve tam, kde suseda obrali o kus pôdy, lúky, poľa, či lesa. Tam sa 

nachádza ich očistec. Svetielka vraj volajú – Kam ho dám? Kam ho dám? – Ak niekto 

 
 

33 Jan Luffer, Katalog českých démonologických pověstí, s. 160 
34 Jan Luffer, Katalog českých démonologických pověstí, s. 162 
35 Jan V. Charvát, Z českého jihu, s. 114 
36 Otakar Nahodil, Antonín Robek, České lidové pověry, s. 140 
37 Jaroslav Mančal, O divokých ženách. In Český lid V. Praha: F. Šimáčka, 1896. s. 234 
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neodpovie svetielku – Daj ho, kde si ho zobral! – trvá svetielku trest dlhšie. Iní 

rozprávajú, že sú to duše samovrahov, ktorí neboli uložení v posvätnej pôde, ale 

v močiaroch a lesoch, takže nemohli nájsť svoj pokoj. Odkedy sa však samovrahovia 

pochovávajú na cintorínoch, svetielka zmizli.“38 

J. Charvát zase prináša povery z juhu Čiech, v ktorých sú svetielka jednoznačne 

považované za duše nepokrstených neviniatok: „V Jankoviciach bola kedysi svadba. 

Išla sa pozrieť aj stará Beneška. Bola tma ako vo vreci. –Potrebovala by som 

svetielko,- hovorí si Beneška.  Kde sa vzali, tu sa vzali, hneď bolo plno svetielok okolo. 

Beneška sa dala na útek a svetielka za ňou. Vbehla teda do ktoréhosi domu 

v Jankoviciach a svetielka sa stále dívali na ňu do okien.“39 Svetielka v tomto prípade 

nie je možné podľa ľudovej viery odohnať modlením, nakoľko každá duša dieťaťa 

chce, aby sa človek pomodlil aj za ňu. Zbaviť sa ich dá jedine zaklínaním.  

V iných poverách je na druhú stranu modlitba jediným obranným prostriedkom proti 

bludičkám. Vždy pri tom záleží na ich pôvode, či akej osoby posmrtný život stelesňujú. 

Ako napr. J. Zítek reprodukuje vo svojom pojednaní príhodu istej starej ženy: 

„Keď som mala trinásť rokov, tak som išla z Koruny do Třebonína. Bolo asi jedenásť 

hodín v noci. A zazrela som zrazu svetielko ako horiacu sviečku. Stále išlo ďalej a po 

štvrť hodine svetielok neustále pribúdalo. Ja som sa stále modlila, tak, že mi tieto 

stvorenia žiadnu hrôzu nenaháňali. Keď som prišla do dediny, stretla som muža, ktorý 

išiel do Černice. Tak som sa svetielok zbavila a ony prenasledovali radšej tohto 

vystrašeného muža.“40 Účinnou obranou proti týmto stvoreniam môže byť teda 

vyššie spomínaná modlitba, príchod do civilizovanej zóny, obrátenie vrecka naopak 

(podobne ako u väčšiny lesných bytostí) a tak isto, podľa rady istej starej ženy, 

zachytenej A. Hrádkom: „Aby ste sa ničoho nebál pane, ani svetielok, ani iných 

strašidiel, prespite niekedy na slame, na ktorej deň predtým ležal zosnulý, alebo 

zahryznite do palca ľavej ruky mŕtvoly. Potom sa ničoho báť nemusíte.“41 

 

3. Pole 

3.1 Poludnica 
V Poľsku známa pod menom południowka alebo přezpołnica. Je to akýsi 

celoeurópsky daemon meridianus, ktorý chráni posvätnosť poludňajšej hodiny. 

Poludnica vyháňa ľudí z polí a koho zastihne pri práci, toho trýzni otázkami (podobný 

motív, ako grécka Sfinga) alebo ho núti hovoriť celú hodinu, inak mu hrozí odseknutie 

 
 

38 Jan Zítek, Světýlka (bludičky) v okolí Velešína. In Český lid XIV. Praha: F. Šimáčka, 1905. s. 480 
39 Jan V. Charvát, Z českého jihu, s. 115 
40 Jan Zítek, Světýlka (bludičky) v okolí Velešína. In Český lid XIV. Praha: F. Šimáčka, 1905. s. 481 
41 Albert Hrádek, Pověsti ze Železnobrodska. In Český lid III. Praha: F. Šimáčka, 1894. s. 31 



15 
 
 

hlavy. Niekedy sa približuje aj k príbytkom a kradne, či vymieňa deti, podobne ako 

divá žena. Ako je v ľudovom rozprávaní doložené: „Poludnica na Blatech pod 

Mělníkem na pravé poludnie vzala žene dieťa a svoje jej podložila. To dieťa malo veľkú 

šišatú hlavu a oči, bolo divé, nezdravé a po krátkom čase umrelo. Pochovali ho na 

kresťanskom cintoríne. Dokiaľ bolo živé, v dome tej rodiny bolo hojné požehnanie, keď 

však umrelo, prišiel na rodičov veľký nedostatok. Keď tomuto podloženému dieťaťu za 

života rodičia dobre robili, vtedy poludnica tiež ich dieťaťu neškodila, a naopak.“42 

V poľskej verzii ju sprevádza vo víchrici sedem čiernych psov a vo svojej podstate má 

veľa spoločného s vegetačnou žitholou, ktorej sa budeme venovať neskôr.43 

Čo sa podoby týka, môže sa jednať o ženu v bielych šatách, alebo o škaredú starenu 

s rozstrapatenými vlasmi, šikmými očami a kopytom, často pokrytú šupinami, ktoré 

vyzerajú ako ľudské nechty.44 

Poludnica existuje aj v ruskom prostredí. L. Ivanits však tvrdí, že táto bytosť 

mala pre dedinčanov väčšiu dôležitosť počas stredoveku. Od 19. stor. v ňu verila len 

hŕstka ľudí a obraz poludnice sa tu používal skôr na vystrašenie detí.45  

Aj keď je poludnica asi najznámejšou bytosťou, o ktorej sa dochovalo najviac 

zmienok, často natrafíme aj na jej mužskú variantu, poludníčka, ktorý podobne ako 

ona, trestá pobyt ľudí na poli v obedných hodinách, v podobe malého chlapca bielej 

postavy. Tak isto treba spomenúť jej protipól (niekedy aj sestru), totiž polnočnicu, 

ktorej právomoci a pôsobenie sa naopak vzťahovali k polnočným hodinám a svojím 

zjavením zvestovala smrť.46 

 

 

3.2 Žithola 

Jedná sa o českú verziu ruského polevika, haličského žitného dedka 

a bieloruského beluna. Jej postava neprevyšuje výšku tzv. strniska, ktoré ostane na 

poli po žatve. Predstava vzhľadu tejto bytosti sa mení a variuje v závislosti od územia. 

Pre západoslovanské prostredie, ktorým sa zaoberáme v tejto práci, je okrem žitholy 

typický aj žitný dedko, žitná baba alebo česká kosířka, nazvaná podľa dlhej kosy, ktorá 

je jej hlavným atribútom. Pre všetky tri bytosti je typické, že majú skôr odstrašujúci 

vzhľad, pripomínajúci strašiaka. Tak isto aj ich funkciou je ochrana poľa pred 

votrelcami (často sú uvádzané ako hrozba pre nevychované deti, ktoré vliezli do 

obilia alebo tam trhajú hrachové lúsky) 

 
 

42 Čeněk Zíbrt, V. Krolmusa slovník obyčejú, pověstí, pověr, zábav a slavností lidu českého . In Český lid XIV. 
Praha: F. Šimáčka, 1905. s. 140 
43 Zdeněk Váňa, Svět slovanských bohů a démonů, s. 125 – 126  
44 Jan Luffer, Katalog českých démonologických pověstí, 2014, s. 169 
45 Linda J. Ivanits, Russian folk belief, s.75 
46 Zdeněk Váňa, Svět slovanských bohů a démonů, s. 126 



16 
 
 

Väčšine vyššie menovaných poľných bytostí patrí spoločný atribút v podobe 

kosáku, ktorým vyháňajú ľudí z poľa v poludňajších hodinách. Ich kompetencie sa tak 

blížia poludnici. V podstate sa vo väčšine prípadov jedná o akési odnože poľných víl 

a rusaliek.47 

 

4. Rieky a jazerá  

4.1 Vodník 
Jedná sa o predstavu starú a bez pochýb pôvodnú slovanskú, aj keď 

ovplyvnenú už v stredoveku nemeckým susedstvom (české hastrman z nemeckého 

Wassermann) Často sa mu hovorilo aj vodný chlap, mužíček, či poľský topielec. Vo 

východoslovanskom priestore sa jednalo najčastejšie o vodjaného, či vodjanika. 

Ústna a písomná tradícia, týkajúca sa vodníka a jeho ponímania v slovanskom 

priestore sa však úzko prelínala s príbehmi o tomto vodnom stvorení a jeho 

variantách, rozšírenými vo všetkých častiach Európy. Akiste sa jednalo o pohanské 

kultúrne dedičstvo, rozšírené ešte pred nástupom kresťanstva. Jednotlivé predstavy 

a príbehy sa potom rozlišovali v závislosti od prostredia danej krajiny. Zatiaľ čo teda 

český hastrman bol spájaný najmä s bahnitými rybníkmi, či riekami, jeho slovinský 

náprotivok často obýval dno Adriatického mora.48 

Zatiaľ čo víly a rusalky sú bytosti vyskytujúce sa v skupinách, vodník vystupuje 

individuálne a sám, pričom voči ľuďom je najčastejšie nepriateľský. Najradšej sa 

zdržuje v temných vodách a smutné skúsenosti s ním mali najmä mlynári, rybári 

a plavci. Práve preto sa ho snažili nakloniť si prostredníctvom najrôznejších, no najmä 

zvieracích obetí. Jeho vonkajšia podoba sa líši v závislosti od regiónov. V Čechách však 

mal najčastejšie zelené pančuchy, nohavice z teľacej kože a zelené oči aj vlasy. Mohol 

mať taktiež detskú podobu malého chlapca.49 V ruke držal prútik ktorým si otváral 

vodu a vedel sa premieňať aj na zvieratá, či už sa jednalo o ovcu, kozu, psa alebo 

najčastejšie koňa, ktorému chýba dolný pysk, a skočí do vody, keď ho zazrie človek.50 

Ako sa spomína v istej českej povesti: „V Katibořiciach býval vodník. Raz tak postrašil 

istú ženu zo Žernova, že od ľaku umrela. Išla raz okolo vody, kde sa k nej priplietol 

veľký čierny pes a stále okolo nej chodil. Začínalo jej byť z neho úzko a chcela utiecť. 

A pes utekal za ňou. Skočil jej na chrbát a žena ho musela doniesť až do Žarnova. Pred 

 
 

47 Zdeněk Váňa, Svět slovanských bohů a démonů, s. 123 – 124  
48 Štefan Chudý; Harits Wakhid, The legend of vodnik (water goblin): Slavic tradition and cultural 
adaptation. UNNES International Conference on ELTLT (2017), s. 311 
49 Zdeněk Váňa, Svět slovanských bohů a démonů, s. 114 
50 Jan Luffer, Katalog českých démonologických pověstí, s. 175 
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chalupou, kde bývala ju pustil. Bol to vodník. Polomŕtva dopadla do predsiene a za 

nedlho potom od strachu umrela.“51  

Za dňa sa zväčša vodník skrýval na dne a v noci vyliezal na breh. Počas zimy 

najčastejšie spával a prebúdzal sa až na jar. Keď nebol ženatý s vodnou pannou, lákal 

k sebe dievčatá, ženil sa s nimi a tancoval na miestnych zábavách. Vravelo sa, že 

povodeň je znakom vodníkovej svadby, alebo zlomyseľného kúsku. Práve kvôli 

zabráneniu povodniam a možnosti zničenia vodnej hrádze sa pri jej výstavbe často 

umiestňovala do jej útrob zvieracia lebka, ako obeť vodníkovi.52 

Vzťah vodníka k človeku však nemusí byť nutne len nepriateľský. J.Luffer prináša 

zozbieraných mnoho prípadov, ako z kladného, tak aj zo záporného vystupovania 

vodníka voči ľuďom. Častým motívom je vzájomná návšteva človeka a vodníka. Či už 

vodník zavíta do ľudského sveta, kde môže ísť k ľuďom na besedu, alebo zavíta do 

krčmy a hrá karty alebo človek do vodníkovho kráľovstva, kde má slúžiť alebo tam ide 

vyslobodiť duše utopencov. Možné je od tejto bytosti dostať aj dar a pomoc, či už 

v podobe zlata, alebo dobrej rady. Negatívnymi stránkami a zlomyseľnými kúskami 

vodníka sú potom najčastejšie ovplyvnení ľudia žijúci v okolí riek, rybníka a jeho 

panstva. Môže zastaviť mlyn, ovládnuť zvieratá patriace človeku alebo, ako už bolo 

spomenuté, zboriť hrádzu. Z pomsty za znevažovanie, či ublíženie alebo len z 

roztopaše môže človeka nalákať do vody (často na pravé poludnie) a utopiť. 53 

Podobne ako tomu bývalo pri stavaní hrádzí, nezaobišli sa bez určitej obety 

tomuto stvoreniu ani ostatné činnosti a aktivity spojené s vodou. Keď zoberieme do 

úvahy komparatívny materiál ohľadom ruského vodjaného, jednalo sa najmä 

o mlynárov, ktorí sa najviac báli nedostatku vody a kvôli dobrému fungovaniu mlyna, 

obetovali vodníkovi hneď po jeho dostavaní čierneho kohúta. Podobne tak rybári, 

kvôli záruke dobrého lovu, často obetovali svoj prvý úlovok tejto vodnej bytosti, 

a rovnako tak včelári, ktorí sa obávali suchých období kvôli zachovaniu ich včelstiev, 

často ponúkali na obetu med a včelí vosk.54 Typické sú však aj obety pre túto bytosť, 

rozšírené aj v pomerne nedávnych časoch v prostredí vidieka. Preto, aby vodník 

ľuďom neškodil a chránil ich pred povodňami, sa mu zvykli dávať dary na obetu, a to 

najmä na Vianoce a taktiež na Veľkú Noc.55 Ochranou proti vodníkovi a jeho vyčíňaniu 

boli niektoré predmety, ako napríklad papradie, černobyľ, pálenka, či dvakrát pečený 

chleba (topinka). Účinnými boli aj náboženské úkony, či už modlitba, svätená voda 

alebo volanie mien svätcov. Vodníka vraj bolo možné lapiť pomocou lipového lyka.56 

Ako hovorí isté české ľudové rozprávanie: „Vodníci nie sú všetci rovnako mocní. Istý 
 

 

51 Božena Čapková, Lidové pověsti o vodníkovi. In Český lid V. Praha: F. Šimáčka, 1896. s. 75 
52 Zdeněk Váňa, Svět slovanských bohů a démonů, s. 115 – 116  
53 Jan Luffer, Katalog českých démonologických pověstí, s. 177 – 185  
54 Linda J. Ivanits, Russian folk belief, s. 73 
55 Otakar Nahodil, Antonín Robek, České lidové pověry, s. 65 
56 Jan Luffer, Katalog českých démonologických pověstí, s. 186 – 187  
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sedliak z Částrova stretol mužíčka, ktorému z ľavého okraja kabáta kvapkala voda 

a spýtal sa ho, kam ide. Mužíček odpovedal, že na zámocký rybník. Vraj tam paholok 

kúpe koňa a má pri sebe lykový povraz. Žiadny vodník ho preto nemôže utopiť, ale 

vraj mužíček to sám dokáže.“57 V inom rozprávaní je zase najúčinnejšou ochranou 

pred vodníkom vyššie spomínaná topinka: „Kdesi vo Valaších chodieval vodník za 

strážcom sadu a zhášal mu oheň. Strážca mu dohováral, no po čase došlo k zápasu. 

Keď vodník, vidiac, že je porazený povedal – Keby si nebol jedol chleba dva krát 

pečený, nepremohol by si ma – tak odišiel a viac sa nevrátil.“58 

Ochrana pred touto bytosťou, či dokonca jej úplné vyhnanie, je doložené aj 

u jej východoslovanskej varianty, vodjaného. Niektoré správy dokonca tvrdia, že pri 

podobných počinoch sa spojili celé obce, aby odplašili túto bytosť a urobili tak vody 

v ich okolí bezpečnými na používanie. Maksimov opisuje pomerne rozsiahly proces 

exorcizmu voči tejto entite, navrhnutý istým pustovníkom v ruskej Oloneckej 

provincii. Vodjanoj bol týmto rituálom vyhnaný na ostrov a podľa všetkého sa po jeho 

vypudení stali vody znova bezpečnými.59 V Rusku mal však aj ďalšie obdoby, či mená, 

vždy v závislosti od konkrétneho prostredia, či charakteru vody, v ktorej žil. Či už sa 

jednalo o botjanyka, žijúceho v močiaroch, alebo očeretjanyka, taktiež obývajúci 

mokrade a rákosy. 

 

 

4.2 Víla 

Víly predstavujú pomerne širokú paletu bytostí s rôznymi charakteristikami 

a kompetenciami. V tejto práci sa však budeme venovať najprv všeobecným 

charakteristikám týchto entít a potom ich poddruhu, totiž rusalkám, najmä pre ich 

všeobecnosť a charakteristiky, týkajúce sa aj širšieho okruhu bytostí, s ohľadom na 

ich posmrtnú existenciu. Víly sú teda bytosti, ktoré súvisia s viacerými prostrediami, 

avšak hádam ich najväčšou doménou bol odjakživa vodný živel. Pôvodný názov, 

známy všetkým Slovanom asi znel vila, prípadne diva alebo divka. Samotný názov víla 

pochádza od koreňa viliti , teda byť posadnutý, či šialený. 

Víly sú potom popisované zväčša ako krásne dievčatá s priesvitným telom, ktorých 

životná sila spočíva v ich vlasoch. Obľubujú tanec a spev v kruhu na lesných čistinách, 

vyznajú sa v liečebných rituáloch, sú schopné metamorfózy a rodia sa z rosy 

a slnečného svetla. 

Čo sa pôsobenia víl v západoslovanskom prostredí týka, obecne ich vzťah 

k ľuďom zväčša býva priaznivý  a často si vyberajú medzi ľuďmi hrdinov, ktorým 

pomáhajú a v niektorých prípadoch sa za nich vydajú. Môžu však aj uškodiť. Často tak 

 
 

57 Jan V. Charvát, Z českého jihu, s.152 
58 Josef Košťál, Vodník v podání lidu českého. In Český lid I. Praha: F. Šimáčka, 1892. s. 552 
59 Linda J. Ivanits, Russian folk belief, s. 73 
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činili z pomsty za nedodržanie sľubu alebo vyrušenie. Sú schopné pomiasť človeka na 

rozume. Takémuto človeku sa potom hovorí vilovnjak. Zlými skutkami sa však 

vyznačujú najmä čierne vodné víly, ktoré topia a zvádzajú pútnikov. Vílam sú často 

prinášané obety v podobe koláčov, stužiek a kvetov.60 Český folklór ich popisuje ako „ 

lesné panny, ktoré sú stále mladé a spanilé. Nikomu neublížia, ak sa naschvál 

nedráždia, alebo sa k ním nepríde v nevhodnú dobu. Ich najmilejším zamestnaním je 

tanec a spev počas večera, kedy všetko v prírode utíchne. Keď vyjde slnko, utíchne 

hudba a víly zmiznú. Taktiež cez poludnie tancujú tieto lesné panny a v tej dobe je 

neradno vstúpiť do ich kruhu, pretože sú veľmi popudlivé. Ten, kto počuje ich spev 

a dá sa ním prilákať, toho utancujú alebo ušteklia k smrti. Málokomu sa podarí utiecť. 

Utečenca totiž iste zastihne neviditeľná strela mierená do srdca a okamžite ho usmrtí. 

Tak sa stáva najmä mladým mužom. Niekde sa verí, že mládenec, pripravený o život 

lesnou pannou, sa premení na rastlinku bazalky.“61 

Občas sa práve im (konkrétne poľským boginkám) pripisuje úloha akýchsi sudičiek, 

ktoré pradú a ovplyvňujú osud človeka.62 Podľa Niederleho sa „víly, na rozdiel od 

rusaliek, nedajú zaradiť ku skupine manistických bytostí, čiže bytostí, ktoré vznikli 

z duše zomrelých predkov, a pravdepodobne ich pôvod je akousi priamou animizáciou 

prírodných javov.“63 Dá sa teda v skratke povedať, že aj keď sú obe skupiny týchto 

nadprirodzených bytostí vo veľkej miere podobné, pôvod víl na rozdiel od ich 

príbuzných rusaliek, zväčša nie je tragického razenia (duše nepokrstených detí, 

utopené mladé dievčatá a pod.) Treba však povedať, že táto koncepcia je už značne 

zastaraná, v určitých ohľadoch limitujúca ale ponúka širší pohľad, či koncepciu tohto 

fenoménu. 

Rusalka, ako pomenovanie nadprirodzenej bytosti, príbuznej víle, rozšírenej 

najprv a najmä vo východoslovanskom prostredí, je potom datované do neskoršej 

doby a pochádza buďto z východoslovanského „rusaja“ podľa farby vlasov alebo od 

„rusa“ vo význame rieka, či koryto rieky. Treba však povedať, že sa jedná o čisto 

východoslovanský termín, ktorý bol do západoslovanských jazykov prenesený až 

literárne. Veľká časť expertov sa zhoduje, že termín rusalka je prevzatý od názvu 

grécko-rímskych slávností, totiž rosalia, čiže akési slávnosti ruží konajúce sa na jar, 

ktoré boli spomienkou na mŕtvych a nerozlučne k nim patrili rôzne extatické tance, 

hudba, či hry. Pravdepodobne z tejto pripomienky mŕtvych vznikla predstava rusaliek 

ako duší dievčat, ktoré sa utopili, predčasne umreli alebo spáchali samovraždu. Na 

tomto odvodení je zreteľne vidieť aj samotná podstata vnímania postavy rusaliek, 

spájajúca v sebe často prvky jarnej plodnosti a znovuzrodenia s tienistou stránkou 

 
 

60 Zdeněk Váňa, Svět slovanských bohů a démonů, s. 111 – 116  
61 Josef Košťál, Lesní panny. In Český lid X. Praha: F. Šimáčka, 1901. s. 205 
62 Zdeněk Váňa, Svět slovanských bohů a démonů, s. 127 
63 Lubor Niederle, Slovanské starožitnosti. Oddíl kulturní, s. 59 
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nebezpečenstva a smrti.64 V slovanskom folklóre je totiž práve moment smrti akýmsi 

kľúčovým momentom určenia podstaty ďalšej existencie a jej samotného vnímania. 

Sú to práve rusalky, pri ktorých je na mieste poukázať na tento fenomén, aj keď sa 

týka aj mnohých ďalších bytostí. Folklór teda rozlišuje dva typy smrti. Prvým je ten 

prirodzený, ponímaný ako správny a v súlade s poriadkom sveta. Druhým spôsobom 

je násilný, či neprirodzený odchod jedinca na druhý svet, ktorý sa považuje za 

nesprávny a rušivý, najmä kvôli svojej rituálnej neopatrnosti. Ruský folklorista Dmitrij 

Zelenin vo svojom diele poukazuje teda na celkovo dva typy zosnulých. Prvým typom 

sú zosnulí, ktorí odišli na druhý svet prirodzeným spôsobom a stali sa z nich 

predkovia, vracajúci sa do sveta živých iba keď sú rituálne pozvaní, či už počas 

sviatkov alebo vymedzeného času spomínania. Druhým typom sú tí, ktorí umreli 

neprirodzene a predčasne a ostali uväznení v akomsi liminálnom medzipriestore 

medzi životom a smrťou a stali sa súčasťou sveta zádušného ale aj reálneho, 

obývaného ľuďmi. Práve do tejto liminálnej kategórie patria aj rusalky, ponímané ako 

nečistí mŕtvi, patriaci do oboch svetov.65 

Samotné pomenovanie tejto entity ako „rusalka“ však datujeme až do 19. 

stor. Podľa niektorých záznamov záležalo vždy od konkrétneho regiónu, akými 

menami sa na tieto bytosti obracal. Nachádzame tak názvy ako diabli číhajúci 

v hlbinách, v Rusku potom vodianye, leshie (podľa prostredia v ktorom sa 

vyskytovali), prípadne mohli byť nazývané vlastnými menami. Ich zjav je krásny, no 

podľa väčšiny sa ľudia domnievali, že je len produktom nečistých síl. V ruskej 

kalužskej oblasti sa pod vplyvom kresťanstva dokonca verilo, že ich krása a večná 

mladosť pochádzajú od samotného diabla, ktorý ich ponoril do svojho kotla.66 Ako pri 

mnohých iných bytostiach, aj pri rusalkách nie je ničím výnimočným rôzne variovanie 

predstáv ich podoby, v závislosti od regiónu, v ktorom sa nachádzame. Nemuselo sa 

tak vždy jednať iba o stvorenia obdarené nádherným vzhľadom. Výborne nám ako 

príklad poslúži komparatívny pohľad do východoslovanského prostredia. Zatiaľ čo 

v južných regiónoch Ruska boli rusalky tajomné krásne ženy, žijúce v lesoch, na 

severe tohto územia bola ich predstava diametrálne odlišná. Rusalky tu boli vnímané 

ako odpudivé staré ženy s veľkým poprsím a dlhými, neupravenými vlasmi. V iných 

regiónoch potom mohli mať predstavy o rusalkách podobu maličkých bytostí 

podobných bábike, zvierat, či dokonca mladých chlapcov.67 

Aj keď sú víly a rusalky v mnohých bodoch spriaznené, na rozdiel od víl je 

pôsobenie rusaliek na človeka skôr negatívne a nepriaznivé. Podľa mnohých 
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náznakov boli rusalky akýmsi posledným vývojovým stupňom duší nešťastne 

zomrelých (podobne ako mavky), či už sa jednalo o nepokrstené deti, duše 

utopených, alebo predčasne zomrelých nevydaných dievčat.68 Práve tento znak sa 

odráža aj v ich sexualite a symbolizme, ktorý je v ňom obsiahnutý, podčiarkujúc ich 

liminálny charakter. Ako píše J. Dynda: „Rusalky nepredstavujú pól divokej, 

nespútanej a neplodnej sexuality. Skôr reprezentujú vo svojej podstate akúsi nezrelú 

a neuspokojenú sexualitu, uviaznutú v nikdy neskončenej puberte. Neustále sa tak 

tieto bytosti snažia prekročiť túto hranicu a stať sa presným opakom, ale nikdy 

v tomto zámere nemôžu uspieť. Metaforicky, sú uväznené v strede, medzi sériou 

týchto opakov, navždy na ich hraniciach. Ich sexualita nie je teda ani divokou 

a živelnou, ale ani plodnou a kreatívnou vo vlastnom, kultúrnom, ani spoločenskom 

ohľade. Nie sú totiž ani vydaté, ani nevydaté rovnako, ako nepatria do sveta živých, 

ani mŕtvych.“69 

 Okrem predstáv týchto tragických okolností vzniku, však existujú aj 

kresťanstvom ovplyvnené, starozákonné, apokryfné vysvetlenia pôvodu týchto 

bytostí. Podľa nich boli stvorené z kameňa samotným diablom, neúspešne sa 

pokúšajúcim imitovať božský akt stvorenia, či dokonca, ako mnoho iných stvorení 

a démonov, boli deťmi samotného Adama, ktorý sa ich hanbil ukázať Bohu.70 

Podobné predstavy máme doložené aj z juhu Čiech, v Povesti o padlých anjeloch, ako 

ju podal J.K.Hraše: „Keď sa prví anjeli sprotivili svojmu tvorcovi, zvrhol ich vraj Pánboh 

z neba a tu sa s nimi stala veľká zmena. Tí ktorí sa najviac búrili proti Bohu sa prepadli 

do zeme a stali sa z nich diabli. Iní padli do priepastí a jaskýň a premenili sa na 

skalných mužíkov, či trpaslíkov. Ďalší zase  do lesov, kde sa z nich stali lesní muži 

a žienky. Posledná skupina sa ocitla v hlbokých vodách a brehoch riek. Z tých sa stali 

vodníci, víly, či rusalky. Takisto  ruská alternatívna titulatúra -faraonky- ich stotožňuje 

so starozákonným, utopeným, egyptským vojskom, prenasledujúcim Židov, vedených 

Mojžišom, na ich ceste. “71 Aj keď je zrejmé, že podobný pôvod je prisudzovaný celej 

palete nadprirodzených bytostí, je na mieste spomenúť ho práve pri rusalkách, 

prihliadnuc na ich interferenčný charakter a akúsi univerzálnosť, ktorú v sebe nesú. 

Zaujímavosťou je, že napriek najsilnejšiemu stotožneniu rusaliek práve 

s vodným živlom, sú často spájané aj s prostredím lesa, kde sa môžu objaviť v roli 

manželky divého muža, alebo s poľami, kde v určitom zmysle môžu zastávať postavu 

poludnice. Vidíme teda, že práve táto skupina bytostí tvorí akýsi prienik všetkých 
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troch prírodných prostredí a nie je nutne naviazaná iba na jedno konkrétne.72 

Rusalka je teda hádam najťažšie uchopiteľná bytosť práve kvôli nestálosti jej 

reprezentácii a vyššie spomínaným interferenciám, týkajúcich sa práve jej pôvodného 

prostredia alebo súvisiacich priamo s jej pôvodom v antickom, jarnom sviatku rosalia. 

Inak povedané, v obraze rusalky je možné nájsť a identifikovať stopy rôznych 

a odlišne lokalizovaných bytostí. Rovnako nie je možné nájsť súvislosť medzi rusalkou 

na strane jednej a bytosťami, ktoré boli pomenované podľa svojho vlastného 

prostredia a funkcie na strane druhej.73 V ľudovej slovesnosti a zvykoch je rusalka 

prepojená na rôzne prírodné prvky prepojené s ich magickou funkciou, ktoré môže 

odkryť človeku, ktorý s ňou príde do styku. Napríklad v poľskej ľudovej piesni, 

pojednávajúcej o zázračnom kvete papradia, nazbieranom počas svätojánskej noci  

rusalka navedie mládenca na voľbu správnej byliny otázkou: „A cóz kwietne bez 

kwiateczka?“ Odpoveď je: „Oj, paproć kwietne bez kwiateczka.“74 a pod. 

Na záver môžeme konštatovať, že najlepšie je podstata tejto bytosti zachytená 

v klasifikácii jej patronátu, totiž jarným ročným obdobím. Práve jar je 

najdelikátnejším obdobím v celom procese znovuzrodenia a kvitnutia plodín. 

Ambivalentný a krehký ekologický proces tak musí byť garantovaný rovnako 

ambivalentým a krehkým symbolickým systémom. Rusalky sa tak stávajú akousi 

personifikáciou večnej nezrelosti a sú zároveň spojovníkom medzi kontinuitou 

predkov a ideou večného života vo vzkriesení. Sú nositeľom schopnej, no stále 

neprejavenej plodnosti, ktorá musí byť oživená ale nie úplne vzkriesená. Inými 

slovami sú rusalky podobné vodnému živlu samotnému, v ktorom sa spája jeho 

benefičný charakter s jeho smrteľnou a nebezpečnou stránkou.75 
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5. Domov a civilizovaná sféra sveta 

5.1 Škriatok 
Jedná sa o bytosť rozšírenú v celom slovanskom priestore. Zodpovedá mu 

český šotek alebo hospodáříček, poľský dziad, ruský domovoj a ukrajinský did. Aj keď 

škriatok v oblasti dnešného Slovenska patrí skôr k prírodným bytostiam, jeho 

náprotivky v celom slovanskom priestore patria vyslovene k domácim duchom. V 17. 

stor. prirovnávali autori škriatka k antickým, najmä rímskym ochranným domácim 

bôžikom, či zbošteným dušiam predkov. Komenský napríklad prekladá rímske lares et 

penates  do češtiny ako - skřítkové a hospodáříčkové-.76 

Český šotek má obvykle podobu chlapca s pazúrikmi na rukách aj nohách. Môže sa 

však ukázať ľuďom aj vo svojej zvieracej podobe. Jedná sa najmä o podobu čierneho, 

zmoknutého kuraťa, alebo čiernej mačky, či žaby pod prahom domu. Podľa 

niektorých sa môže jednať o prevtelenie duše nepokrsteného dieťaťa. 

K jeho hlavným funkciám patrí ochrana stád, rozmnožovanie majetku 

a prinášanie šťastia v domácnosti. Rád vystrája rôzne šibalstvá ľuďom aj zvieratám a 

to najmä v noci. Nesmie sa mu však ublížiť, nakoľko sa stane zlým a pomstychtivým. 77 

Je nutné mu prinášať obety, aby človek škriatka nenahneval a nepodnietil ho 

k pomste. Obeta domácemu škriatkovi má potom najčastejšie podobu misky 

s mliekom alebo prvého sústa každého jedla. Ako takýto vzájomný vzťah fungoval 

nám ukazuje aj isté rozprávanie z Východných Čiech: „V Synčanoch mali raz šotka. Na 

obed dávali mu tri lyžice polievky, aj každého pokrmu. Raz šotek pomáhal 

hospodárovi zvážať hnoj na pole. Zatiaľ hospodárka pripravila obed a čeľadník ktorý 

prišiel celý hladný domov skôr z poľa, zjedol taktiež tri knedlíky pripravené pre šotka. 

Keď to ten zbadal, dal sa od zlosti do kriku a čeľadník rýchlo utiekol. Avšak šotek sa 

predsa len pomstil. Odviezol totiž všetko hnoj z poľa, kam ho čeľadník musel znova 

nanosiť. Aj tak bol však tento šotek veľmi závistlivý a znášal zvlášť ťažko, keď do domu 

zavítal hosť. Vtedy sa vždy zavrel do komôrky a pozeral sa z okienka.“78 

Treba dodať, že škriatok má úzky vzťah k domácim zvieratám, obzvlášť ku 

kravám a koňom. Ak ho ľudia nahnevajú, môže si svoju zlosť vybíjať práve na dobytku 

alebo naopak, ak sa k nemu domácnosť chová s úctou, bude sa oň starať a kŕmiť ho. 

Vo východoslovanskom prostredí dedinčania podľa niektorých správ občas vešali 

medvediu hlavu, mŕtveho jastraba alebo straku na strop stajne, aby domáceho ducha 

odradili od trápenia dobytka. Tak isto im záležalo aj na tom, aby takémuto trápeniu 

predišli a aby domový sám schválil nové zviera v hospodárstve. Napríklad v Rusku, vo 

Vladimírovej provincii, pri kúpe nového koňa, mal dedinčan uprostred dvora zakričať: 
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„Praotec domovoj! Kúpil som koňa. Ak sa ti jeho farba nepáči, počkaj do budúceho 

leta (alebo zimy) a ja ho predám.“79 

Je ťažké sa škriatka zbaviť, nakoľko je pripútaný k danej domácnosti, ale aj 

samotnému hospodárovi. Existuje však niekoľko úkonov, ktorými sa dá jeho odchod 

vyprovokovať. Zahnanie škriatka tak môže mať podobu jeho obradného odnesenia, 

zariekavania, alebo predania za symbolickú cenu. Po jeho odchode sa však hospodár 

musí často zmieriť s úbytkom majetku a taktiež možnou nepriazňou šťastia.80 

Dá sa povedať že v ruskom prostredí bol domáci škriatok rozdelený do troch 

kategórii, podľa jeho pôsobiska. Niektoré zdroje však uvádzajú, že sa jednalo o tri 

úplne rozdielne bytosti. Rád sa totiž zjavuje aj v stavbách a miestach v okolí domova, 

podľa čoho sú aj nazvané jeho obdoby. V lázňach je to bannik, v sušiarni podovinnik a 

v stodole gumennik. V stručnosti sa dá povedať, že človeku najbližším 

a najpriateľskejším je domovoj, teda duch zameriavajúci sa na samotnú domácnosť. 

Čím ďalej od domu daný duch pôsobí, tým je jeho povaha nevyspytateľnejšia a pre 

človeka nebezpečnejšia.81 Zaujímavosťou, platnou najmä v českom prostredí, je jeho 

hadia podoba (nazývaná had hospodáříček). Je doložená už od 17. stor. a má údajne 

sídliť pod pecou alebo pod domácim prahom. Táto bytosť je potom zárukou 

rodinného blahobytu, dokiaľ jej nikto neublíži. Jej existencia je pevne spätá 

s existenciou samotného hospodára. 82 

L. Niederle tvrdí, že základné ponímanie všetkých domácich bytostí tkvie v 

prastarej pohanskej predstave, že duša niektorého predka sídli v dome na tom alebo 

inom mieste a názov, ktorý túto bytosť označuje buď ako deda a predka alebo iba 

poukazuje na ktorom mieste v dome daná entita sídli a akú úlohu vykonáva, bude asi 

najstarším menom v rade mien ktorými dnešný folklór tieto bytosti pomenováva.83 

Podobné, paralelné zmýšľanie zachytáva L. Ivanits vo svojej publikácii, zameranej 

najmä na prostredie ruskej dediny. Tvrdí, že bytosť domovoj má korene 

v predkresťanskom kulte predkov a pravdepodobne sa jedná o reprezentáciu 

zakladateľa daného rodu. Keď začiatkom 19. storočia začal vplyvom cirkvi 

ovplyvňovať mienku o domovém obraz diabla, dedinčania ho začali často vnímať ako 

mŕtveho predka, ktorý patril k nečistým zosnulým. Napríklad v ruskej provincii 

Tambov obyvatelia verili, že tento duch bol prekliaty samotným Bohom na určité 

obdobie a tak musel ostať na zemi. Na rozdiel od ostatných (najmä prírodných) 

bytostí však domovoj nebol cirkvou tak razantne démonizovaný, nakoľko mohol žiť v 
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domácnosti v symbióze s náboženskými predmetmi a modlitbami.84 Neskôr sa však aj 

jeho postava začala priečiť doktríne cirkvi a tak sa často z dedinských obradov na 

zabezpečenie priazne domáceho ducha stávali rituály na vyhnanie tejto bytosti, 

stotožnenej so samotným diablom. Často však jeho obraz v mysliach obyčajných ľudí 

zostal nezmenený a stále ho považovali za dobroprajného ducha domácnosti, ktorý 

by sa za pomenovanie „diabol“ mohol rodine pomstiť, ako za urážku na cti a bolo by 

si ho opäť potrebné nakloniť príslušnou obetou.85 

 Dobrým príkladom kombinácie spolužitia cirkevnej autority s ľudovými  

predstavami o tejto bytosti, je istá situácia z folklóru obyvateľov susedného 

ukrajinského polesia a Zakarpatia. Jedná sa o problém pri sťahovaní rodiny do iného 

domu, na čele s hospodárom. V takomto prípade prichádza rodina spolu so svojim 

domovykom do objektu, v ktorom už vládne iný domovyk. Ak takáto situácia nastane, 

rodina nemôže pokojne žiť, pretože bytosti medzi sebou často bojujú. Hospodár 

preto musí zavolať kňaza, aby celý dom vysvätil. Kňaz sa tak pomocou modlitieb 

a zapaľovania sviečok snaží starého domovyka zahnať. Na tomto príklade je zrejmá 

tzv. dvojaká viera, totiž že v ľudovom poňatí nie je viera v nadprirodzené mytologické 

bytosti v akomkoľvek rozpore s oficiálnou náboženskou doktrínou, ba práve naopak, 

obe sa vzájomne prelínajú a doplňujú.86 

Za ženský protipól škriatka, šotka, či domáceho ducha, bola považovaná 

kikimora. Tá však nie je zväčša priaznivo naklonená ľuďom a škodí obzvlášť mužom, 

deťom a domácim zvieratám.87 V mnohých oblastiach slovanského sveta bola 

považovaná za manželku domáceho ducha, v iných to bola úplne nezávislá bytosť. 

V ľudových predstavách má najčastejšie podobu ženy s dlhými vlasmi v tradičných 

šatách. Sídlila údajne v kolovrate, šijacích potrebách alebo kurníku, kde bolo aj 

najčastejšie vidieť jej prejavy. Verilo sa, že ktokoľvek ju uvidí priasť na lavici, čoskoro 

zomrie. Na rozdiel od domáceho ducha sa kikimora bála náboženských  predmetov 

a dalo sa pred ňou chrániť znamením kríža.88 Blízkymi príbuznými, ak nie dokonca 

obdobami domácich duchov boli potom poľskí ľudkovia, rozšírený aj v Lužici 

a čiastočne aj na Morave. Taktiež chránili domovy ľudí, aj keď s nimi boli iba vo 

voľnom vzťahu, nakoľko mali svoje domovy v horách. Sú považovaní za predkov 

dnešných Srbov a podľa legiend zmizli vtedy, keď v krajine začali vyzváňať zvony 
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(príchod kresťanstva). V Poľsku sa jednalo o pestro odetých krasnoludcov, v Kujavsku 

o krosnalcov a v Kašubsku sa nazývali krośnięta.89 

 

6. Pôvod nadprirodzených bytostí a charakteristiky 

ich vzniku 

Sumárom a východiskom mojej práce je akýsi hlbší pohľad do pôvodu vyššie 

opísaných bytostí, ktorý je hádam najlepším východiskom tak isto pre charakteristiku 

ich jednotlivých prostredí a ktorý vychádza najmä z poznatkov, zozbieraných v tejto 

práci. Celkovo tento pôvod nie je jednotný a v mnohých prípadoch sa pri jednotlivých 

bytostiach môže čiastočne, či dokonca úplne prelínať a dokonca si aj protirečiť. 

Zámerom však je poukázať a vymedziť akési najčastejšie typy tohto pôvodu a jeho 

spojitosť s podstatou povahy a charakteristík jednotlivých bytostí a takisto ich 

prostredí, či konania. 
Kult prírodných duchov, v podobe  akejsi „démonolatrie“, bol hádam najširšou 

a najrozvinutejšou oblasťou slovanského náboženského sveta už od najstarších čias. 

Hádam práve preto sa nepodarilo túto vrstvu predstáv odstrániť ani po christianizácii. 

Ľudia totiž veľmi ľpeli na bytostiach, ktoré vnímali v prírodných javoch, s ktorými sa 

na takmer dennej báze stretávali pomocou bežných, ale aj magických praktík. Práve 

preto je táto vrstva jednou z najzachovalejších vrstiev ľudového náboženstva, 

dochovaná v najrôznejších obmenách a variáciách, vždy v závislosti na konkrétnom 

etniku, či oblasti.90 Už najstaršie historické pramene z 10. – 13. stor. nám prinášajú 

útržkovité údaje o úcte všetkých skupín Slovanov k stromom, kameňom, ohňu, 

riekam, či iným prírodným objektom, ktorých ducha uctievali vedľa viery 

v najrôznejšie božstvá. Dokonca niektoré teórie stavali tieto predstavy do role 

prvotného substrátu, z ktorého sa neskôr antropomorfizáciou a individualizáciou 

vyvinuli polyteistické predstavy. Na prvý pohľad by sa teda mohlo zdať, že bytosti 

lesov, polí, vôd ale aj iných elementov či prostredí, sú len akýmysi následníkmi 

hmotného kultu predmetov a javov, z ktorých vyvstali.91 Keď sa však zameriame na 

konkrétny pôvod nami skúmaných prírodných bytostí, v poradí v akom sme ich vyššie 

menovali a charakterizovali, vyvstane nám niekoľko druhov, či typov ich vzniku. 

Prvý typ bytostí je totiž odvodený, resp. má korene v akejsi domýšľavosti ľudí, 

stretávajúcich sa s javmi resp. postavami nezvyklého vzhľadu a konania (viď. horský 

duch) Na základe týchto stretnutí a príhod, ktoré s nimi boli spojené, sa potom ľud 

 
 

89 Zdeněk Váňa, Svět slovanských bohů a démonů, s. 131 
90 Zdeněk Váňa, Svět slovanských bohů a démonů, s. 105 
91 Zdeněk Váňa, Svět slovanských bohů a démonů, s. 106 
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snažil pochopiť a vysvetliť si ich pôvod alebo význam. Jednoducho sa tak mohlo stať, 

že postava obyčajného geológa, či alchymistu vošla do povedomia horalov, či 

dedinčanov ako nadzemská bytosť, pôsobiaca v jej prirodzenom prostredí.92 Vplyvy 

pôsobenia týchto stretnutí sa potom dajú prirovnať k všeobecne rozšírenému 

pohľadu na čarodejnice. Taktiež sa jednalo o akúsi marginalizovanú skupinu v rámci 

(resp. mimo) spoločnosti, ktorá nepatrila do bežnej reality ľudí ale akýmsi spôsobom 

ju ovplyvňovala a prisudzovali sa jej všetky výkyvy v každodennom živote, zväčša so 

záporným nábojom.93 Takisto je tento fenomén zreteľný aj na určitých predstavách 

o divom mužovi. Najzreteľnejšie hádam práve v jeho podobe muža, nosiaceho 

vojenskú uniformu (vyššie spomínaná provincia Karélia.) Divý muž (či lešij) tu 

zodpovedá typickému obrazu dezertéra, či utečenca, s ktorým prichádzali do styku 

drevorubači, pri svojich ohňoch a takisto všetci ľudia s lesnými prácami spojení. 

Podobne ako u alchymistov, čarodejníc, či hľadačov pokladov, aj u dezertérov 

môžeme hovoriť o akejsi marginalizovanej skupine, vylúčenej z bežného chodu 

spoločnosti a nabitej určitou dávkou numinózneho razenia.94 

Druhý typ pôvodu nami skúmaných bytostí potom vyvstáva z už spomínanej 

personifikácie prírodných javov, prameniaci z animizácie sveta v ktorom sa Slovania 

pohybovali. Prebiehalo v ňom mnoho javov, ktoré si archaicky zmýšľajúci človek 

nedokázal vysvetliť a preto sa  uchyľoval k výkladom tradovaných poverou, 

predávanou po storočia generáciami jeho predkov. Vysvetlenia sa tak týkali takmer 

všetkých prírodných javov, ktoré ho obklopovali, od tých najmenších, až po tie 

najväčšie, ktoré mohli byť nezriedka aj deifikované.95 Tie javy, s ktorými sa ľudia 

stretávali takmer na dennej báze a túžili ich nejakým spôsobom zahrnúť do svojho 

chápania sveta sa ale najčastejšie vysvetľovali cez prizmu nadprirodzených bytostí. 

Dobrým príkladom môžu byť bludičky, či svetielka. Aj keď je ich pôvod najčastejšie 

spájaný s posmrtnou existenciou (ako uvidíme nižšie), často sa jednalo o definovanie, 

či personifikáciu malých svetelných úkazov, vznikajúcich na odľahlých miestach. Ako 

hovorí V. Schulz: „Sú to sírové a olejové výpary, ktoré z močiarov, bahien a cintorínov 

vyvstali, skrz nočnú zimu v chumáče zhustli a blízko pri zemi sa zapálili. Nakoľko sa 

vznášajú v povetrí, a tak nie sú ťažšie než povetrie, tak musia každé pohnutie vetru 

nasledovať. Keď teda niekto beží, bežia s ním, pretože svižnou chôdzou pred sebou 

povetrie ženie.“96 

Podobne tak víly a im podobné bytosti sú podľa určitých starších koncepcii 

často odvodené od prírodných javov rosy, slnečného svitu, či dažďa a vody, 
 

 

92 Jan Liška, Jak vznikli pověsti o Rýbrcoulovi. In Český lid XIV. Praha: F. Šimáčka, 1905. s. 227 
93 Andrea P. Krejčí, Jana Máčalová, Mýty a Pověry v každodennosti obyvatel ukrajinského polesí a Zakarpatí, s. 
88 
94 Linda J. Ivanits, Russian folk belief, s. 66 
95 Otakar Nahodil, Antonín Robek, České lidové pověry, s. 111 
96 Václav Schulz, Výklad bludiček r. 1787. In Český lid XVIII. Praha: F. Šimáčka, 1928. s. 452 
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reprezentujúc ich personifikovanú podstatu.97 Dá sa teda povedať, že z tohto uhla 

pohľadu to vo svojej podstate platí o každej z bytostí, ktorými sa táto práca zaoberá. 

Všetky sú či viac, či menej iba akousi personifikáciou svojich prostredí a v nich sa 

odohrávajúcich javov a stelesnením možnej konfrontácie človeka s nimi. Či už sa teda 

pozrieme na lesného muža, zodpovedného za nebezpečenstvá číhajúce v lesoch, šum 

stromov a správanie lesnej zvery, alebo na vodníka, spôsobujúceho povodne 

a topenie nevinných, či na škriatka, reprezentujúceho poriadok a usporiadanie 

obydlia, vždy nám pred očami vyvstane ten istý fenomén reprezentácie celku, 

koncentrovaný do jedinej (či viacerých) bytostí. Neplatí to však len o čisto prírodných 

javoch. Často bytosti reprezentujú a sú napojené na pojmy, akými sú osud a čas, 

v úzkom spojení s prírodou a jej rytmom, vymedzujúc určité medzníky v jeho vnímaní 

(viď. poludnica, rusalky).98 

Tretím a posledným typom pôvodu prírodných, nadprirodzených entít je 

fenomén smrti. Viera v návraty zomrelých a v ich zjavovanie sa v rôznych podobách 

má prastarý pôvod. Jej počiatky siahajú do pohanských čias a sú späté s predstavami 

týkajúcimi sa duše, záhrobia a kultu predkov. V západoslovanskom priestore, kde od 

ranného stredoveku existovalo kresťanstvo a pohanstvo vedľa seba, sa v týchto 

predstavách miesili prvky z oboch náboženstiev. Okrem predkresťanskej démonológie 

a kresťanskej ideológie v nich nachádzame tiež pozostatky iných kultúrnych tradícii 

a mnohé majú obecne ľudský základ. Všetky tieto elementy vytvorili zložitý 

konglomerát ľudovej démonológie, čiže akéhosi systému názorov a povier, meniacich 

sa v čase a priestore.99 Podobne ako už bolo spomenuté pri rusalkách, existovalo 

viacero druhov smrti, a každý z nich sa vzťahoval a interagoval so životnými postojmi 

jedinca. Celkovo sa dá smrť rozdeliť na dobrú (či prirodzenú) a zlú (čiže zväčša 

násilnú). Ako s jednou, tak aj s druhou sú potom späté možné návraty do sveta 

živých. V súvislosti s témou tejto práce sa preto zameriame skôr na druhú skupinu 

zomrelých, nakoľko práve tá tvorí korene pôvodu početnej skupiny nami 

pozorovaných bytostí. 

Ľudia ktorí umreli neprirodzeným spôsobom, či predčasne mali napr. v Rusku 

aj samostatný názov, totiž založnyje pokojniki (poukazujúc na ich neúplné prekročenie 

hranice sveta živých). Táto skupina, tvorená predčasne zomrelými, a najrôznejšie 

predstavy o nej, boli veľmi rozšírené ešte v 19. stor. Duše mali byť v tomto prípade 

umiestené v akomsi limbe kde zotrvávali, až kým neprišiel ich čas. Ich telá boli podľa 

všeobecnej viery odmietnuté zemou, ktorá bola považovaná za posvätnú, zatiaľ čo ich 

duše, neschopné prejsť do ďalšej existencie, zotrvávali v blízkosti miesta svojej smrti 

 
 

97 Lubor Niederle, Slovanské starožitnosti. Oddíl kulturní, s. 59 
98 Zdeněk Váňa, Svět slovanských bohů a démonů, s. 125 – 128 
99 Alexandra Navrátilová, Revenantství v české lidové tradici jako obraz cizího, nepřátelského světa. In Studia 
Mythologica Slavica VIII. 2005. s. 115 
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v strachu a beznádeji. Aj keď mohli žiť v súlade s kresťanskými hodnotami a umrieť 

nie vlastným zavinením, vždy sa mohli stať obeťou podobného scenára.100 

Dobrým príkladom môžu byť duše nepokrstených detí. Na Morave nazývané 

zahubenčami, či zahubenčatami, na Slovensku známe ako nebožiatka. A. Navrátilová 

spomína ich podobu často ako škaredých bytostí s tenkými končatinami, ktorých sa 

človek mohol zbaviť tak, že im daruje požehnanú krstnú košieľku.101 Sú veľmi 

podobné vyššie opísaným bludičkám, či svetielkam a vo svojej podstate aj rusalkám. 

Obe kategórie bytostí totiž umreli deprivované o určitý prechodný rituál a ostali na 

hranici medzi dvoma svetmi. Podobné ponímanie týchto vymedzených skupín 

zosnulých nachádzame v celom európskom priestore a často už ich samotný pohreb 

bol sprevádzaný akousi očistou, respektíve opatreniami proti ich návratu vo forme 

týchto nemŕtvych bytostí. Ako spomína stredoveký biskup Burchard z Wormsu 

v popise istého pohrebného rituálu z 11. stor.: „nepokrstené dieťa ukladali ženy na 

tajnom mieste a preklali ho drevom, aby potom z hrobu nevstávalo a nemorilo ľud. 

Z pravdepodobne podobných dôvodov bol obľúbený aj zvyk preklať mŕtvolu ženy, 

ktorá umrela pri pôrode aj s novorodencom.“102 Aj keď neskôr cirkev podobné obrady 

zakázala a nahradila ich miernejšími, kresťanskými variantmi, obradný strach 

z rituálne neošetrených úmrtí pretrval. 

Podobne tak smrť spájaná s určitým prírodným živlom, či už sa jednalo o vodu 

alebo oheň, bola spájaná s neprirodzeným a v istom ohľade nečistým prechodom na 

druhý svet a tak isto bola spájaná s pretrvávaním existencie v akomsi medzisvete, 

medzi nebom a zemou. Duše utopencov sa mohli stať príčinou utopenia a smrti 

mnohých pútnikov, ktorí sa ocitli v nesprávny čas na brehoch jazier, riek, či močiarov 

(napr. vodník, poľský topielec, alebo aj rusalka) Ak sa teda bližšie pozrieme na tému 

topenia, či iného typu zabitia nevinných nečistými mŕtvymi, vyvstane nám zaužívaný 

fenomén akéhosi hladu, či neukojiteľného smädu tragicky zosnulých, rozšírený vo 

veľkom množstve rôznych kultúr. Mnoho „nečistých umrlcov“ bolo totiž podľa 

zaužívaných predstáv vyhladovaných ako spirituálne, tak aj fyzicky. Neboli im totiž 

k dispozícii pravidelné obety pokrmov a nápojov, ako tomu je napríklad pri duchoch 

domova a obývaných priestorov ale iba sviatočné, malé úliatby, či zvyšky jedál a aj tie 

iba v určitých dňoch počas roka, kedy to miestne tradície prikazovali. Takto 

 
 

100 Elizabeth A. Warner, Russian Peasant Beliefs and Practices concerning Death and the Supernatural Collected 
in Novosokol'niki Region, Pskov Province, Russia, 1995, Part I: The Restless Dead, Wizards and Spirit Beings. In 
Folklore CXI. 2000. s. 75 
101 Alexandra Navrátilová, Revenantství v české lidové tradici jako obraz cizího, nepřátelského světa. In Studia 
Mythologica Slavica VIII. 2005. s. 121 
102 Čeněk Zíbrt, Seznam pověr a zvyklostí pohanských z VIII. věku: (Indiculus superstitionum et paganiarum) : 
jeho význam pro všeobecnou kulturní historii i pro studium kulturních přežitků v nynějším lidovém podání : se 
zvláštním zřetelem k české lidovědě, Praha: České akademie věd císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a 
umění, 1894, s. 14 – 15   
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obetované pokrmy mohli byť v závislosti od konkrétnej bytosti buď položené na 

miesto jej pôsobenia alebo často aj na zem pod rodinný stôl.103 

Takisto duše ľudí, ktorí počas pobytu na zemi páchali zlé skutky, či žili hriešne 

životy sa potom mohli spájať s prevtelovaním. Totiž akousi transformáciou do 

numinóznych bytostí, spájaných s konkrétnym miestom, či činom. Mohli byť zakliati 

do skál, vody, stromu a vtelovať sa do najrôznejších „démonov,“ či už sa jednalo 

o hejkala, vílu, poludnicu, či lesného muža. Podľa starších a redukčnejších koncepcii 

20. stor. bola väčšina týchto stvorení potom produktom manizmu, či animizmu, 

a podľa mnohých autorov bolo toto mytologické „oduševňovanie“ prírody založené 

na skutočnosti, že všetci zomrelí sa následne stávajú súčasťou prírody a tí, ktorí 

zomreli násilnou, či predčasnou smrťou, majú schopnosť manipulovať s prírodnými 

silami.104 Okrem nich sa potom podobná štruktúra viaže aj na bytosti akými sú upír, či 

vlkolak, ktoré síce nie úplne zapadajú do nami skúmanej kategórie, avšak sú ďalším 

príkladom prepájania živých a neživých svetov, či prekonávania hranice medzi nimi. 

Tak isto vždy boli viazaní na určitý typ úmrtia a chovania daného jedinca, z ktorého sa 

po jeho smrti vyvinuli. 

Ako si môžeme všimnúť, divoká prirodzenosť nedomestikovaného priestoru je 

vždy spojovaná s ekvivalentným typom úmrtí, vyznačujúcich sa predčasnosťou, či 

tragickosťou a nevyspytateľnosťou. Na druhej strane potom vidíme presný opak 

v postave ochrancu domova a bytosti umiestnenej do obývaného sveta, totiž škriatka. 

Ten je poväčšine vtelením, či reprezentáciou duše predkov, ktorí žili a zomreli 

v súlade s civilizovaným rádom obývaného sveta.105 
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7. Záver 

Lesné, vodné, poľné, nadprirodzené entity v komparácii k bytostiam 

obývajúcim civilizovanú zónu domova sme v tejto práci rozobrali z viacerých uhlov 

pohľadu, či už sa týkali pôsobenia, kompetencii, či vzniku tak, ako boli ponímané 

v západoslovanskom priestore. Začiatok práce bol akýmsi úvodom do témy prostredí 

a hraníc, s dôrazom na vlastnosti bytostí, ktoré v nich pôsobia. Jednalo sa o prvotné 

rozdelenie a klarifikáciu zásadných konceptov lesa, poľa, riek a jazier, či domova, ako 

tomu bolo v ľudovej kultúre a ponímaní, vzhľadom na bežný, či rituálny život. 

Následne sme sa zamerali na jednotlivé zóny trochu detailnejšie, práve cez postavy 

dominantných zástupcov spomedzi  konkrétnych bytostí, s ktorými sú spájané. Ku 

každej z nich sa viaže v ľudovej kultúre veľké množstvo povier a rozprávaní, ktoré 

nám približujú ich predstavy medzi ľudom a ich charakteristické črty s ohľadom na 

regióny, v ktorých vznikali. Práve folklór, či už sa jednalo o ten západoslovanský, 

alebo komparatívne materiály, poväčšine z ruských provincii, nám poslúžil ako optika, 

cez ktorú sme sa na opisované entity pozerali. Posledná časť tejto práce potom bola 

venovaná otázke ich vzniku. Presnejšie povier, ktorými bol tento vznik opradený 

a predstáv, z ktorých tieto povery vznikali. Vyčlenili sme podľa prameňov niekoľko 

typov a možností vzniku,  od určitej personifikácie prírodných javov, až po fenomén 

smrti, deprivovaný o potrebné prechodné rituály, vyúsťujúci do deformovanej 

podoby posmrtnej existencie. V neposlednom rade sme zároveň demonštrovali 

kontrastnú povahu bytostí opačného razenia (totiž bytostí spojovaných s obývanou 

sférou), aby sme podtrhli prirodzenosť tých, ktoré boli spájané s voľnou prírodou 

a mali teda k ľuďom veľmi odlišný vzťah, odrážajúci charakter prostredí, v ktorých 

vznikali a pôsobili. 
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