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ÚVOD

Tématem bakalářské práce jsou mýtické obrazy světa v keltské a slovanské 

mytologii. Motivem ke zpracování této problematiky je za prvé snaha prohloubit a 

rozšířit teoretické vědomosti, získané během studia základů společenských věd, 

týkající se mytologie a za druhé snaha porovnat mytologické chápání světa dvou 

odlišných národů.

Mytologie je věda, která se zabývá se studiem a porovnáváním jednotlivých 

mýtů. Obecně lze říci, že původní mýty zachycují nejranější představy člověka o 

světě a jeho fungování. Předávají tak lidem základní životní moudrost, která by 

podle mého názoru neměla být zapomenuta. 

V současné době jsou ale většinou mýty chápány ve zcela jiném kontextu, 

než ve kterém se vyskytovaly původně. V lepším případě si lidé pod pojmem mýtus 

představí nějaký konkrétní příběh, nejčastěji pověst, což není úplně vzdáleno od 

prvotního významu. Avšak často je mýtus v myslích lidí považován za jakési 

vědomí, které dnes vytváří moderní společnost. Tím mám například na mysli různé 

populární verze „mýtů o hubnutí, nemocech, zločincích, politice aj.“, které ale 

nemají s původními mýty žádnou spojitost. 

Mytologie je podle mého názoru natolik cenným odkazem lidské 

společnosti, na který bychom rozhodně neměli zapomínat. Poskytuje nám pohled na 

základní lidské představy o světě, které nám zprostředkovávají prvotní vztahy 

našich předků k přírodě, zvířatům a k bytí vůbec. Jejich prostřednictvím můžeme 

lépe pochopit i sami sebe. Proto považuji za velmi důležité se touto oblastí i 

v dnešní době zajímat.

Svojí práci jsem rozčlenila do několika kapitol. Na počátku se budu věnovat 

vymezení a vysvětlení základních pojmů mytologie, které by měly dopomoci k lepší 

orientaci v dalším textu. Také se zaměřím na konkrétní pojetí mytologie u několika 

vybraných filosofických směrů či osob.

V další části popíši a charakterizuji mytologické představy u Keltů a 

Slovanů, které se následně pokusím porovnat. Hlavním cílem bude odhalit jejich 

společné znaky a možné důvody těchto podobností.



1.  Základní terminologie

1.1 Mýtus

Vymezit pojem mýtus není jednoduché, protože má  více významů a existuje 

několik různých úhlů pohledu, ze kterých na něj lze pohlížet. 

Jaan Puhvel uvádí, že mýtus jako slovo nemá v žádném moderním jazyce 

vhodný ekvivalent, který by ho dokázal stoprocentně nahradit ve všech jeho 

možných významech. Natolik je toto slovo spjato s pojmem (1997, s. 11). 

Od počátku se ale mýtus neužíval jako termín, nýbrž jako slovo běžného 

hovorového jazyka. Pochází z řeckého mythos, což znamenalo nejprve slovo nebo

slovní tvar skutečnosti; později hlavně vyprávění, báji a pohádku. 

Podle Jamese Hollise vzniklo slovo mýtus z metafory. „Naše slova začínají 

někde v dávné minulosti jako vjemy, jako ohromení zrozená ze zkušenosti a později 

se stávají obrazy ztělesněnými v řeči. Slovo mýtus má svůj původ v „mhouření 

očí“. Mhouření očí svědčí o tom, že vidíme pouze neurčitě, částečně, omezeně, 

zároveň nám ovšem naznačuje, že něco ještě zůstává neviditelné1“.

Pro prvotní význam pojmu mýtus (slovo) existovaly ještě další dvě 

označení: epos a logos. Každý z těchto tří termínů (mýtus, epos, logos) se od sebe 

nějakým způsobem odlišoval.

Z počátku byly ale jejich významové rozdíly ignorovány. Mýtus a logos se 

užívaly ve stejném významu, kterým bylo pouhé slovo. Postupem času se z logu 

stává jasné a hluboké poznání a z mýtu báchorka, výmysl či nepravda. 

Nejjednodušší význam měl epos, který znamenal slovo, jako „znění hlasu“, tedy 

prostředek jazyka (Otto, 1991, s 14). 

Například již řecký básník Homér chápe mýtus a logos odlišně. Logos jako 

slovo, které je rozumné, smysluplné a hlavně rozvážené. Naproti tomu mýtem 

rozumí to skutečné a faktické. Je to podle něj příběh, který zobrazuje, co se událo a 

děje. Vypráví skutečnost, nebo to, co se jeho vyslovením skutečností stane (1991, s. 

14). 

                                                
1 HOLLIS, J. Mytologémy. Brno: Emitos:Nakladatelství Tomáše Janečka. 2009, ISBN 978-80-
87171-06-6, s. 9. 



Naopak u dějepisce Herodota je mýtus čistě fiktivní vyprávění, fantastická 

pohádka nebo pověst. V tomto významu je protikladem k logos, což je podle něj 

pravdivý příběh (Puhvel, 1997, s.14).

Ani pro dnešního člověka není mýtus zcela jednoznačným pojmem. Jeho 

chápání se blíží tomu, které nalezneme u Herodota. Většinou si pod ním 

představíme nějaký konkrétní příběh nebo báji, kterou považujeme spíše za 

pohádku. Pro současného člověka je „pravda“ mýtu velmi vzdálená. Čím je mýtus 

starší, tím je pro nás posvátnější a zároveň odlišnější od naší přítomnosti.  Dnes se 

člověk většinou nezamýšlí nad hlubším významem tohoto vyprávění, ale přistupuje 

k němu pouze jako k určité narativní formě. 

Slovo mýtus se dnes používá také v hovorové řeči jako synonymum pro 

kolektivní vymyšlenou, ale zažitou nepravdu. Je to tvrzení, které je naprosto 

nepodložené, ale přesto ho lidé uznávají nebo se podle něj řídí. V tomto smyslu, se 

podle mého názoru, staví na stejnou úroveň jako například pověra.

Podle filosofického slovníku „je mýtus slovesný útvar, který nazíravým 

způsobem představuje lidskou zkušenost se zjevnou skutečností a prostřednictvím 

symbolizací zpravuje o bytí a o dění bytí, o tom, co se událo, děje se a co je 

bytostné. Rozšířené mínění, že mýtus je archaizovaný, prelogický způsob myšlení o 

světě, člověku a jeho existenciálních otázkách, který moderní kultura podrobuje 

racionální kritice a nahrazuje verifikovatelnými poznatky rozumových 

myšlenkových postupů (logos) je chybné. Mýtus jako podání sebevyjevujícího se 

bytí je nečasový a obsah mýtu, přestože se může vztahovat například 

k prvopočátečnímu dění „před dějinami“ se symbolickou formou stává stále znovu 

událostí, která stojí mimo kulturně a historicky podmíněnou relaci pravdivého a 

nepravdivého, jejíž instancí je moderní věda. Proto též mýtus nelze považovat za 

vyčerpanou záležitost dosavadních dějin lidstva: věčná současnost mýtu neznamená 

pouze jeho ahistorickou vnitřní strukturu (spojenou s jazykem), ale též vznikání 

nových mýtů umožňujících identifikaci s celkem skutečnosti, praktickou orientaci 

v ní a sociální interakci2“.  

                                                
2 HORYNA, B.; ŠTĚPÁN, J.; BLECHA, I.; a kol. Filosofický slovník. 2.rozšířené vydání, Olomouc: 
Nakladatelství Olomouc, 2002. ISBN 80-7182-064-4. s. 281. 



O něco jednodušší, ale ve stejném smyslu jako ve slovníku, se zdá 

vysvětlení J. Puhvela, podle kterého je mýtus vyjádření myšlenkových modelů, 

prostřednictvím kterých skupina lidí formuluje své sebepoznání a seberealizaci. 

Lidé tak o sobě získávají znalosti a sebedůvěru, vysvětlují příčiny svého bytí, 

povahu svého okolí a někdy se pokouší i narýsovat svůj budoucí osud (1997, s. 12). 

Podle Jana Patočky je mýtus předpokladem filosofie. Zobrazuje člověku 

celek bytí v podobě vzpomínky. Nejdůležitějším mytickým prvkem je pravěk, který 

je podle něj základem všeho života. Mýtus je pak udržováním a opakováním toho, 

co se v pravěku odehrálo. Spojuje svět minulý, který je velmi silný a mocný, se 

současností, která je oproti tomu na pokraji degradace. Mýtus má vždy i sociální 

charakter a společnost se v něm shlíží (Patočka, 1991, s.109). 

1.2 Logos

Pojem etymologicky pochází z řečtiny a znamená, jak jsem již výše uvedla, 

slovo. Primárním významem byl výběr a sekundárním sbírat. Později je chápán jako 

zdůvodněná řeč, důvod, rozum, racionální kosmický řád, jasnost a hloubka poznání. 

Je to ústřední termín řecké filosofie s obrovským významem pro celkový 

vývoj evropské duchovní kultury. „Již u Hérakleita měl několik významů: prvotní je 

kosmologický, kdy označuje světový zákon veškerého dění, pořádající princip 

kosmu, původně kosmický (pra-) požár, světový rozum, na němž se člověk účastní 

vlastní rozumovostí; dále epistemologický, kdy logos základním zákonem myšlení, 

které může vystupovat s nárokem na pravdivost, verifikovatelnost, rozumnost a 

správnost; a konečně sémantický, kdy je logos zákon vtělení myšlenky do řeči a též 

již do písemně fixované řeči, textu: logos pak vyžaduje jejich smysluplnost. Teprve 

tato vymezení mohla vést ke klasickému filosofickému protikladu loga a mýtu, 

ačkoli původní význam obého je týž3“. 

Logos byl v průběhu dějin uchopen různými způsoby a byl využíván 

v mnoha sférách. Aristoteles mu dává čtyři různé významy: slovo, jazyk, řeč, 

myšlení, ale také to, co je myšleno. Stoikové ho užívají nejen jako kosmický princip,

                                                
3 HORYNA, B.; ŠTĚPÁN, J.; BLECHA, I.; a kol. Filosofický slovník. 2.rozšířené vydání, Olomouc: 
Nakladatelství Olomouc, 2002. ISBN 80-7182-064-4. s. 246. 



ale jako hlavní předmět všech tří odvětví filosofie (etika, logika fyzika). Logos se 

užívá i v náboženské filosofii, kde má významy jako boží sdělení, zjevení, svatý 

příběh, svaté vyprávění. Pro ranou křesťanskou teologii byl božím slovem. Všechny 

tyto přístupy vedly ke konstituování evropské kultury plně orientované na logos. To 

znamená kultury rozvíjené na základě přesvědčení, že v celku skutečnosti panuje 

člověkem postižitelný jednotný řád, který lze spirituálně následovat, ale rovněž ho 

lze využít jako předobraz uspořádání lidské skutečnosti (Filosofický, 2002, s. 247).

1.3 Pravda v mýtech

Podle W. F. Otta je mýtus pravdivé slovo, „nikoliv však ve smyslu něčeho 

správně myšleného, zdůvodněného, nýbrž ve smyslu toho, co jest dáno, zjeveno a 

posvěceno jakožto fakt – tím se odlišuje od jakékoli jiné výpovědi4“. Říká také, že 

stejným způsobem rozlišují své příběhy primitivní národy, které je dělí na pravdivé 

příběhy a na ty, co jsou určeny k zábavě, poučení nebo jen k vyprávění. Ty mohou 

být správné, smyšlené nebo nepravdivé.  

Mýty nelze posuzovat ani jako správné a ani nesprávné. Jsou založeny na 

nějakém základním názoru, který není přístupný racionální kritice, protože je 

považován za něco nezpochybnitelného a patři k bytí člověka. Takovým základním 

názorem mýtů je „pravda“ (Otto, 1991, s.15). 

„Pravdivé je však to, co je dáno člověku spolu s jeho lidským bytím, anebo 

co se jej zmocňuje tak, že z něj teprve činí člověka; co teprve uvádí do pohybu jeho 

myšlení (a to i myšlení čistě logické), avšak samo nemůže být „myšlením“ 

zkoumáno, shledáváno „správným“ či „nesprávným“. Je to tedy jakási 

prazkušenost, kterou bychom rovněž mohli nazvat zjevením5“. 

V současnosti lidé mají mýtus skrytý v podvědomí a většinou ho ani 

nevnímají. Pokud ano, většinou pouze tehdy, když se setkají s naprosto odlišnou 

kulturou než je jejich vlastní. 

                                                
4 OTTO, W.F. Mýtus a slovo. In Mýtus, epos a logos. Praha: FSV UK. Edice Pomfil, 1991, s. 15. 
5 tamtéž



Člověk od své podstaty chce znát pravdu. Může ji ale poznat, pokud by trval 

na mýtu? Další otázkou je také, zda je člověk schopen se od mýtu odprostit a 

pravdu hledat, když je prvotně přesvědčen, že i veškerý jeho způsob zkoumání a 

myšlení je dán mýtem?

W. F. Otto uvádí, že pro správné pochopení této problematiky je důležité 

vyvrátit několik předsudků o mýtech, které se ve společnosti objevily. Je to 

představa mýtu jako způsobu myšlení, existence mýtického obrazu světa a 

zobrazení existenciálního postavení člověka ve světě (1991, s. 9). 

„Všem současným úvahám o problému mýtu vládne jeden a týž předsudek, 

že mýtus je způsob myšlení, který by bylo možno překonat a nahradit správnějším 

způsobem, například logem. Dokonce prý byl i během dějin takovým správnějším 

(např.logem), že během dějin byl takovým správnějším způsobem myšlení také 

fakticky překonán, anebo že má své vlastní oprávnění a musí být respektován, byť 

vzhledem k našemu vlastnímu způsobu myšlení vyznačuje určitými nedostatky6“.  

Jinak řečeno: „mýtus je způsob myšlení, kterým se prehistorické lidstvo 

snažilo domoci pravdy, zatímco my již máme jiný, věcně přiměřenější způsob 

myšlení, pro který je ona mytická pravda omylem anebo ji lze nanejvýš přiznat 

hodnotu určitého podobenství7“. Toto pojetí mýtu jako způsobu myšlení podle W. 

F. Otta dokazuje, že dnešní lidé mají k mýtu velmi daleko a nedokáží ho správně 

uchopit. Odtud pak pochází myšlenka, že mýtus je výsledek poznávacího pudu nebo 

záliba ve vyprávění. Tato myšlenka ale platí pro tzv. mýty, které jsou názorné, 

vyprávěné obrazy zastupující jasné myšlení, které se „zmocňuje“ pravdy samé. Lidé 

jsou k vytváření takových mýtů vedeni potřebou výkladu, radostí z vyprávění a 

fantastičnosti (1991, s.9). 

Dále W. F. Otto tvrdí, že je třeba odmítnout i nedorozumění, kterým je 

existence tzv. mytického obrazu světa. Žádný takový obraz totiž neexistuje. Ve 

světě nalezneme jen mytické podoby věcí a událostí, které jsou zachyceny 

v různých básních a příbězích, což je právě to, co vytváří onen „obraz světa“. Je ale 

velmi nutné tyto obrazy odlišit od pozorování a přesvědčení, která s mýty nemají 

nic společného. Lze je diferencovat například pomocí logu, který vyvrací dávné 

mytické představy. Lidé již nevěří na nadpřirozené bytosti a paranormální jevy. 

Věda jim totiž svými důkazy a výkladem 
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prokázala mylnost takovýchto představ (Například dávný názor, že Země stojí a 

Slunce stále putuje po obloze.). Existují ale i pozorování a zkušenosti, které byly 

vědou prohlášeny za mylné a jejich správnost došla uznání dodatečně. V neposlední 

řadě tu jsou i tzv. zkušenosti s „démoničnem“, které ale nelze nijak doložit (1991, s. 

11). 

Dalším nesprávným předsudkem o mýtech je názor, který vychází 

z předsudku, že mýtus je způsob myšlení. W. F. Otto říká, že v mýtu je vyjádřeno, 

jaké je postavení člověka ve světě a že se mýtus musí vykládat existenciálně. Tento 

omyl vznikl díky moderní religionistice (1991, s. 11). „Moderní religionistika zná 

vzdor své učenosti vlastně jen u člověka novověké civilizace. Stále ještě stojí na 

stanovisku „homo faber“. To je člověk nadaný vůlí. Člověk účelově myslící, 

usilující a konající, člověk techniky, který - pokud ve svém účelovém konání naráží 

na nějaké překážky, o nichž se domnívá, že je vlastní silou nedokáže zmoci, - má 

sklon k tomu, usuzovat na nějaké neviditelné moci a myslet je podle člověka 

technického věku, tedy vzdorem vůle a moci – právě jako nějaké mocnosti8“.  

1.4 Mýtus a kult

Mýtus se mnohdy spojuje s kultem, který je nutnou formou jeho zjevování. 

Kult je určitý specifický tělesný, nebo duchovní postoj, pomocí kterého člověk 

„předvádí“ mýtus. Jinak řečeno: je to určité chování člověka, v němž se mýtus 

ztvárňuje sám (1991, s. 19). 

V historii se objevilo mnoho názorů na vznik mýtu a kultu. Nejprve se 

předpokládalo, že kult vyžaduje existenci mýtu, ze kterého vychází. To ale bylo 

popřeno a v 19. století se ujal názor, že první vznikl kult a až poté mýtus. Na 

přelomu 19. a 20. století se vědci ujednotili a uznali, že kultovní jednání nemohlo 

vzniknout bez příslušného mýtu. Kult se k němu totiž vždy vtahuje a je s ním 

neodmyslitelně spjat. Mýtus nemůže být bez kultu, protože svoji podstatou ho 

vyžaduje (1991, s. 19). 

Původní, pravý (ryzí) mýtus není žádný způsob myšlení, nýbrž 

sebezjevování bytí, které se týká celého člověka a utváří jeho existenciální postoj. 
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Je to původní pravda světa, která vystupuje a zjevuje se jako tvar. Existují tři 

podoby tohoto zjevení. 

První rovina je neztratitelná a věčná. Projevuje se na lidské tělesnosti. Jedná 

se o určité lidské zastavení, například sepnutí rukou k nebi nebo sklonění, ale i 

tanec a podobně. Druhou rovinu je mýtus, který se je tvořen prostřednictvím lidské 

ruky a lidského konání. Člověk proto staví stavby, které se pro něj stávají místem, 

kde se setkává s tím „božským“. Mýtus se zde objevuje v kultu v běžném smyslu. 

Kultovní jednání neoznačuje božské dění, nýbrž tímto božským děním samo je. 

Třetí nejvyšší rovinou je ta, kdy se mýtus se svou prapůvodní pravdou stává 

slovem. Jazyk tu je tvarem mýtické pravdy, která se zjevuje ve slově. Neplní ale 

funkci prostředku, který vykládá mýtus, ale sám je mýtem (1991, s. 21).

„Mýtus není výsledkem nějakého rozvažování, protože pravda, kterou 

obsahuje a kterou jest, se neotevírá žádné myšlenkové úvaze, znamená, že nikoli 

člověk je ten, kdo může mýtus uchopit a pojmout, nýbrž naopak člověk je sám 

mýtem uchopen, že mýtus se jej zmocňuje, ba že jím otřásá. Pravda se tedy člověku 

neukazuje jeho vlastním zkoumáním, nýbrž může se člověku zjevit pouze sama9“. 
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2. Mytologie

Slovo mytologie pochází z řeckého pojmu mythologica, které původně 

znamenalo jen vyprávění mýtů (Filosofický, 2002, s 281). 

V současnosti má i tento termín několik způsobů, jak ho lze chápat. 

Většinou se považuje za soubor mýtů nějakého národa či kultury (například řecké, 

římské, indiánské mýty apod). V odborném smyslu je ale mytologie věda, která se 

zabývá studiem mýtů. Předmětem jejího zkoumání jsou jednotlivé mýty a lidské 

odezvy na ně. Tato věda také provádí jejich analýzy, interpretace a srovnávání 

z různých hledisek. 

Mytologie byla pro archaického člověka návodem k životu. Na každý svůj 

problém hledal příklad v minulosti, podle kterého se následně zachoval. 

Mytologické události tvoří základy světa, na kterých vše stojí a je z nich vytvořeno. 

Tyto události jsou nečasové, nevyčerpatelné a nepřekonatelné. Základním rysem 

mytologie je návrat k počátkům a prvotnosti, kde prvotnost je synonymem pro 

pravost. 

Podle Platóna je mytologie umění, které existuje vedle i uvnitř poezie. Obě 

umění mají podle něj zvláštní vztah k námětu. Tímto námětem je „nesmrtelná 

tradiční látka“, která se vyskytuje v pohádkách o bozích a jiných podobných 

bytostech, o hrdinských bitvách a výpravách do podsvětí. Tyto náměty se nazývají 

mytologémy (Kerényi, 2004, s. 9). „Jsou to pohádky proslulé, ale nikoli nepřístupné 

dalšímu přetváření. Mytologie je pohyb této látky; je to něco pevného, a přece 

pohyblivého, podstatného, nikoli statického, poněvadž je to schopno proměny10“. 

J. Hollis vysvětluje mytologémy jako „jednoduchý základní prvek, či motiv 

jakéhokoli mýtu. Motiv výstupu či sestupu jsou mytologémy. Hrdinovo hledání 

vyjadřuje dva takové mytologémy: hrdinu a hledání, z nichž každý má rozeznatelný 

původ a odlišný význam, ale zároveň se synergicky navzájem rozšiřují11“. Podle   

K. Kerényiho je mytologie jediný způsob, kterým lze vyjádřit pravý význam 

mytologému (2004, s. 10).

                                                
10 KERÉNYI, K.; JUNG, C. G.. Věda o mytologii. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka, 2004. 
ISBN 80-85880-32-6, s. 9. 
11 HOLLIS,J. Mytologémy.Brno: Emitos a Nakladatelství Tomáše Janečka, 2009. ISBN 987-80-
85880- 55-7, s. 9. 



2.1 Typologie mýtů

J. Puhvel uvádí, že pro studium mýtů je nejdůležitější historické zkoumání 

písemných pramenů a rovina abstrakce a generalizace, kterou mýty zkoumáme. 

Naopak mýty, které vznikly v současnosti, lze podrobit antropologickému 

terénnímu výzkumu. Jednou rovinou výzkumu je univerzální mythologie. Ta pouze 

vysvětluje shody jednotlivých mýtů a odvolává se na obecné lidské hodnoty, které 

mají společné jmenovatele v psychologické oblasti nebo kulturním prostředí. 

Sleduje, co je typické, obvykle na úkor toho, co je specifické a jedinečné. Tato 

mytologie se zabývá tzv. ryzími mýty (viz níže).

Druhou rovinou je difúzionistická mythologie, která mapuje šíření a 

předávání mýtů i dílčích mytických motivů. Když mýtus „putuje“ ztratí svoje 

specifické znaky a geografické podhoubí a stane se z něj legenda, pověst nebo třeba 

i pohádka (1997, s. 13). 

2.2 Ryzí mýtus

V dnešní době žijí v mýtu jen primitivní národy. Nahlíží totiž na věci 

v jejich pravém bytí, čehož lidé v civilizované společnosti nejsou schopni. Člověk 

je ovlivněn vědou a pokrokem a touží se v bytí setkávat pouze sám se sebou a se 

svými výtvory. Tím, že se mýtu brání a uzavírá se před ním, odsouvá přírodu a 

„původní pravdu“ do podvědomí. Proto jsou veškeré moderní výklady mýtu jeho 

naprostým nepochopením (Otto, 1991, s. 16).

Tyto původní národy mají mnoho mýtů, které jsou velmi rozmanité. Při 

bližším zkoumání ale zjistíme, že se jedná o dílčí mýty, které nelze posuzovat samy 

o sobě, ale v kontextu s celkem. Jsou součástí jednoho velkého mýtu, který 

nazýváme ryzí mýtus. 

Ryzí mýtus se týká celkové skutečnosti světa. Nelze ho proto srovnávat 

s něčím racionálním. Člověk, který žije podle tohoto mýtu, je čistý a má velmi 

blízký vztah k bohu. Nejde mu o to, aby porozuměl sám sobě, protože se nechápe 

jako samostatnou existenci, která se musí sama za sebe rozhodovat. Jde mu pouze o 

to, aby pochopil svět jako celek (1991, s. 16-17). 



Tomuto názoru oponuje F. W. Nietzsche, podle kterého je svobodná vůle 

základem člověka a díky které se má považovat za příčinu toho, co se mu děje. 

„Teorie svobodné vůle je antireligiózní. Chce člověka oprávnit k tomu, aby se směl 

myslet jako příčina svých vysokých stavů a jednání: je to forma rostoucího pocitu 

hrdosti12“. Není ale problém, když člověk hledí jen na sebe? Neuzavře se tak světu a 

tudíž i pravdě?

Ryzí mýtus je absolutně závazný pro celé bytí člověka. Naproti tomu logos 

jakožto rozum, je určující pouze pro účelové chování při zacházení s věcmi, pro 

poznávání souvislosti příčiny a následku a pro vědecké bádání. Mýtus je ale něco 

jiného. Oslovuje nejen určité schopnosti, ale i celého člověka v jeho existenciálním 

postoji. Čím se tedy liší pravda ryzího mýtu od všeho ostatního přesvědčování a 

doručování? 

Pravdivé je pro nás to, co lze logicky či experimentálně ověřit (pomocí 

logu). Člověk se ptá nějakým způsobem, a stejně tak se mu dostává i odpovědi. Ve 

vyšším smyslu je ale pravda takové vědění, které není založené na logickém 

myšlení a experimentování, ale chce se zjevovat pouze sama od sebe 

prostřednictvím obrazů nebo v životních postojích. Pravda je tvůrčí a musí se 

předvádět jako útvar. Tento tvar je tvořivým elementem světa, protože se sám zrodil 

bezprostředně z „původního“. To má klíčový význam pro pochopení mýtu (1991, s. 

17). 

2.3  Předávání a přenos mýtu

Jaan Puhvel uvádí, že existuje několik teorií, které vysvětlují vznik, 

předávání a „putování mytických“ látek ve světě. 

Podle teorie polygeneze se mýty na různých místech světa vytváří spontánně 

na základě lidské podobnosti. Předpokládá se, že člověk je ve svém jádru stejný a 

všude na planetě řeší tytéž problémy. Například se po celém světě se objevuje motiv 

ztráty šamanské duše jako příčina lidského onemocnění. 
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Naproti tomu teorie difúze (migrace), tvrdí, že mytické prvky se rozšířily 

díky střetům různých kultur. Přejímaly se mezi společnostmi, které si je zároveň 

upravily do podoby, která korespondovala s jejich povahou společnosti. 

Tyto dvě teorie jsou samy o sobě omezené a mají sklon k nepodloženým 

generalizacím. Dokladem toho je příklad „oidipovskýho komplexu“, který naše 

společnost považuje za universální. Vyskytuje se v Evropě, na Blízkém východě, 

Asii, ale třeba zcela chybí u národů Afriky, Ameriky a Austrálie. Jeho universálnost 

je tedy značně pochybná. 

Třetí teorií je tzv. monogeneze, která sleduje látky rozdílných společností do 

minulosti k nějakému společnému základu, kterým je na mysli hlavně jazyk, kultura 

a společnost. Díky této teorii i dosud nezařaditelné jevy dostávají smysl. Pro takové 

zkoumání je zejména vhodná indoevropská jazyková skupina, která je doložitelná 

cca čtyři tisíce let a která sousedí s civilizací na Blízkém východě, kde se dá 

vysledovat migrace mýtů (1997, s. 13).

2.4  Transformace mýtu

Kvůli zániku kultur nalezneme ve světě zlomky a útržky mýtů, které již 

nemají žádné pokračování. Tento materiál je velmi cenný a důležitý, obzvlášť 

zachoval-li se v dosud živém náboženství nebo jako součást kultu či rituálu. Velmi 

často se setkáme s takovými mýty, které se transformovaly do podoby posvátného 

příběhu a následně se z nich stal hrdinský mýtus. Proto v mnoha národních eposech 

nalezneme pradávné mýtické základy národů. 

Takové střípky mýtu můžeme nalézt například i v pohádkách, kde se rovněž 

mytické prvky objevují. Zároveň nám pohádky předkládají obraz světa, ve kterém 

je ústředním motivem boj mezi dobrem a zlem, což podle mého názoru také 

koresponduje s mýtem a jeho etickým řádem.



3. Šest novověkých pojetí mýtu

Problematika mýtů je v historii mnohokrát „otevírané téma“. Zabývalo se 

jím nespočet filosofů i jiných učenců, přičemž některá jejich pojetí nám pomohou 

objasnit stav, ve kterém se mytologie dnes nachází. 

Podle Emanuela Rádla je důvodem moderní nejasnosti o podstatě mýtů 

„pojetí filosofie jako produktu přírodního ducha u romantiků a jednak pozitivistické 

učení o vývoji13“.  

3.1 Romantické pojetí mýtu

Romantikové obdivovali geniálnost a tajemnost přírody a rádi se obraceli 

k Orientu jako k původní vlasti této „přírodnosti“. Za vůdce tohoto pojetí filosofie a 

mýtu je považován Friedrich Schelling, který ve svém díle Filosofie mythologie 

odmítl vedlejší význam mýtů. Podle něj je třeba mýtus pochopit z něho samého, 

jako samostatné rozpoložení lidského ducha s vlastním způsobením bytí a 

s obsahem, který nelze převést na rozumné termíny bez nenahraditelné ztráty vnitřní 

síly. F. Schelling prohlásil mýtus za autonomní, a proto ho nemůžeme chápat jako 

dějiny, metaforu nebo jinou náhražku. Filosofie i umění podle romantiků vycházejí 

z hloubky přírody. F. Schelling považuje dějiny náboženství za dějiny tvořícího se 

božství, přičemž mytologické události jsou přírodní mocnosti ale i filosofické 

myšlenky (Puhvel, 1997, s. 25). 

3.2 Pozitivistické pojetí mýtu

Výkladem mýtů se zabývali i positivisté. Podle E. Rádla se „dávali unášet 

„vývojem“ filosofie; předpokládali, že je to jakoby přírodní proces, který se počíná 

                                                
13 RÁDL, E. Dějiny filosofie I: Starověk a středověk, Olomouc: Votobia, 1998. ISBN 80-7220-063-
1, s. 45



z nezřetelných začátků u primitivních kmenů; domnívali se, že jejich mýtus je 

„pokusem o výklad světa“14“.

Pro zakladatele tohoto směru, Augusta Comta, jsou východiskem všeho 

života názory, idey a teorie, kterou jsou podřízeny přírodnímu řádu. Život 

jednotlivců a celého lidstva podle něj záleží jen na vyvíjení představ o světě a o 

Bohu. A. Comte předkládá tzv. zákon tří stádií, kdy první stádium nazývá 

mytickým (teologickým), druhé filozofickým (metafyzickým) a třetí pozitivním 

(vědeckým). 

V prvním stádiu se člověk nacházel ještě před vznikem vědy a filosofie. 

Nekladl si žádné otázky a přijímal svět takový, jaký byl. Z dnešního hlediska 

ontogeneze se jedná o období dětství, ve kterém člověk také bezděčně přijímá vše 

tak, jak mu je dáváno. Vyšší (filosofické) stádium je období mezi mýtem a vědou. 

Ve vývoji člověka jde o dobu dospívání a mládí. Člověk se ptá po podstatě světa i 

své vlastní existenci a je spokojen s obecnými odpověďmi. Vrcholným stádiem 

člověka je pak stupeň pozitivní (vědecký), kdy si člověk klade konkrétní otázky a 

vyžaduje ověřená fakta (Kratochvíl, 1996). 

V první polovině 20. století se objevily vlny výzkumů mýtů, jejichž 

výsledkem bylo vytvoření řady „mytologických škol“. Nejvýznamnějším posunem 

v mytologické problematice byl vznik dvou nových přístupů k mýtům, jimiž byl 

ritualismus a psychoanalýza.

3.3 Ritualistické pojetí mýtu

Ritualismus vzešel z „Cambridgeské školy“, která vycházela hlavně z díla 

Jamese George Frazera. Tento skotský „kabinetní vědec“, etnolog, etnograf a 

antropolog byl ovlivněn pozitivismem. Hlavním oborem jeho zájmu byla 

problematika náboženství, magie, mýtů a rituálů. Ve svém komparativním díle 

Zlatá ratolest, které poprvé vyšlo v roce 1890, zpracovává obraz archaického 

náboženství a magie. Kořeny mýtu vidí v magii a kořeny magie v psychologii. 

Zdůrazňoval také důležitost mýtu při organizaci společenského života. „Magie a 
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náboženství jsou ve své podstatě určeny k ovládání vnějšího světa – magické 

mechanické napodobování a náboženské motlitby a oběti slouží ke spojení 

s personifikovanými silami, jež ovládají přírodu15“. Pokrok v rozvoji vědy a 

techniky měl podle J. G. Frazera s větší jistotou nahradit to, co se očekávalo od 

magie a náboženství (Campbell, 1998, s. 22).

3.4 Psychoanalytické pojetí mýtu

Dalším přístupem byla psychoanalýza, jejímž „otcem“ byl rakouský 

psychiatr Sigmund Freud. Mýty podle něj mají psychologickou povahu snu. 

Považoval je za výrazy podvědomých přání, sklonů a obav jednotlivců (Bartlettová, 

2009, s. 38). „Stejně jako Frazer nahlížel na svět mýtů, kouzel a náboženství 

negativně a považoval je za omyly, které musí být odmítnuty, překonány a posléze 

vytlačeny vědou16“. 

3.5 Jungovo pojetí mýtu

Odlišný názor od S. Freuda měl na mýty švýcarský psycholog Carl Gustav 

Jung, podle kterého mají mýtické a náboženské představy velký význam pro život 

člověka. Mýty chápal jako projevy univerzálního kolektivního podvědomí. Věřil, že 

všichni lidé mají stejné vrozené vlastnosti, které rozhodují o tom, jak prožijí svůj 

život. Kolektivní podvědomí je podle něj složeno z jednotlivých archetypů, mezi 

které patří např. archetyp hrdiny, šprýmaře, blázna i moudré ženy. Všechny tyto 

archetypy mají lidé uloženy v podvědomí a v závislosti na životní situaci každého 

jedince se projevují v různé podobě. Existenci kolektivního podvědomí nasvědčují 

podobná témata a archetypy, které se objevují po celém světě (Bartlettová, 2009, s. 

39). C. G. Jung také říká, že „Mýtus svými obrazy v nás oživuje síly, které byly 

lidské duši vlastní a které skrývají vědomosti druhu, moudrost, jež pomáhala 

člověku kráčet staletími. A proto mýty nebyly a nikdy nebudou nahrazeny poznatky 
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vědy, které se týkají více světa vnějšího nežli hlubin, do nichž sestupujeme ve 

spánku17“. C. G. Jung ale zároveň varuje před nebezpečím, které je v mýtech pro 

člověka v tom, že nás odvádí ze současného světa a přináší nám myšlenky, které 

jsou zastaralé a pro dnešní dobu nepoužitelné (Campbell, 1998 , s. 24). 

Podle Jungových výzkumů lze archetypální tvorbu mýtů objevit především u 

primitivů, což jsou v naší společnosti duševně nemocní lidé a děti. Dítě si dokáže 

vytvořit svůj vlastní obraz světa, ve kterém je schopno během 1-2 let projít úsekem 

mýtické ontogeneze, která je zázračnou replikací tisícileté fylogenetické tvorby 

mýtů celého světa (Puhvel, 1997, s. 31). 

Z Jungova učení vycházel známý americký mytholog Josef Campbell, který 

se zabýval mýty a jejich symbolickým významem. Náboženské symboly chápal 

jako metafory významnějších filosofických myšlenek. „Souhlasil s Jungem, pokud 

šlo o dopad archetypů, ale zároveň věřil, že spiritualita je hledání pramene, ze 

kterého vše vzešlo18“. Tento „pramen“ či zdroj je podle jeho názoru 

„nepoznatelný“, protože se nachází „mezi světy“. Je to jakási univerzální síla, 

kterou lze vyjádřit metaforami, například pomocí mýtů, příběhů, uměleckých děl 

apod. 

3.6 Strukturalistické pojetí mýtu

Naproti tomu Claude Lévi Strauss, představitel strukturalismu, považoval 

mýtus za mechanizmus, který řeší konflikty. Jeho analytická metoda je pod vlivem 

strukturální ligvistiky a folkloru. Přehlíží nerovnost kultur i jejich historický vývoj a 

hodnotí mýty jako shluky protikladů a jejich řešení. Všechny kultury si jsou podle 

této teorie, kterou rozpracoval v knize Mythologiques, rovny (Puhvel, 1997, s. 32) .

Mýty pokládá více za abstraktní konstrukce než za symbolické vyjádření 

zkušeností. Mysl všech lidí je podle něj stejná bez ohledu na místo, historickou 

epochu nebo kulturu, v níž konkrétní jedinec žije. Z toho vyplývá, že lidé řeší stejné 

problémy, které si vysvětlují stejným způsobem. Mýty pak jsou tedy shodné 
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výtvory identických myslí nacházejících se po celém světě. Účelem mýtů je podle 

C. L. Strausse odhalování konfliktů mezi protikladnými silami lidské přirozenosti. 

Odpovědí na konflikt není symbolika ani samotné vyprávění, ale základní struktura 

mýtu, která je důkazem toho, že již nejprimitivnější lidé disponovali takovým 

intelektem, že byli schopni pochopit fungování světa a najít v jeho běhu smysl 

(Bartlettová, 2009, s. 40). 

V polovině 20. století se objevila tzv. srovnávací mytologie, která pracuje na 

základě teorie monogeneze (viz kapitola 2.3). Zabývá se především starými 

indoevropskými jazykovými skupinami a jejich kulturou. Mezi její průkopníky patří 

George Dumézil, Stig Wikander, Jan de Vries a Jacques Duchesne- Guillemin 

(Puhvel, 1997, s. 46). 



4. Keltové 

4.1 Původ Keltů

Keltové se podle názorů moderní vědy řadí mezi indoevropské národy. 

Mnoho archeologů zastává názor, že bychom o Keltech neměli mluvit před rokem 

600 př. n. l., jelikož teprve od této doby, lze archeologicky doložit jejich kulturní 

centra. Pro toto období se používá označení tzv. laténská kultura. Jiní badatelé 

zařazují Kelty již do doby železné (cca 800 př. n. l.), do které mimo jiné náleží 

keltské naleziště v rakouském Hallstatu. Podle tohoto místa označujeme dané 

období  halštatská kultura (Clarusová, 2001, s. 14).

Avšak podle Johna Sharkeye se Keltové objevili ještě dříve, kolem roku 

1000 př. n. l. v Porýní a ve střední Evropě. Jednalo se o jasně vyhraněnou skupinu 

rodů a kmenů, která se od ostatních národů na jihu odlišovala jazykem, kulturou, 

náboženstvím a sociální strukturou (2001, s. 14). 

Největší nálezy zbytků keltské kultury se dochovaly v Anglii, Skotsku a 

Irsku. Dokonce se tu nachází i svědectví z mladší doby kamenné, tedy z období 

4000 - 2500 př. n. l., v podobě menhirů, dolmenů, chodbových hrobů a kamenných 

kruhů. I když tyto stavby nejsou keltského původu, Keltové je uznávali a zapojili do 

své kultury (2001, s. 14).

Původní území Keltů se kolem roku 600 př. n. l. zřejmě rozkládalo v horním 

a středním Porýní a na horním toku Dunaje. Odtud pak pokračovali na sever až do 

jižních Čech. V dalším vývoji Keltové přišli do kontaktu s mnoha jinými kulturami 

a rozptýlili se po větší části Evropy. Postupem času se jejich vliv objevil v dnešní 

Itálii, Francii a Belgii, odkud se po moři dostali také do Británie, Irska ale i do 

Španělska. Některé keltské kmeny putovaly podél toku Dunaje k Černému moři a 

do Malé Asie. Všechna tato stěhování lze archeologicky doložit, ale jaký je 

opravdový původ Keltů, stále není jisté (viz příloha, mapa č.1).

„Podle Jana de Vriese se keltství vyvíjelo uprostřed velké rozmanitosti 

prehistorických kultur. Jediné, co měli Keltové společné, byla prý řeč, již lze dosud 



najít v místních a pomístních jménech a která svědčí především o indoevropských 

prvcích. Původ Keltů však nelze přesně určit19“. 

Keltské kmeny můžeme rozdělit podle toho, že vytváří dvě jazykové 

skupiny. Jednou je kontinentální keltština, do které patří kmeny střední, severní a 

severozápadní Iberie (Španělsko, Portugalsko), Galie (Francie, údolí Pádu a 

Podunají). Druhou skupinou je ostrovní keltština, do které spadá oblast Británie, 

Irska a Bretaně, kde se keltsky hovoří dodnes (Mytologie, 2006, s. 212). 
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5. Keltské mýty

5.1 Prameny keltských mýtů

Keltské mýty se nejvíce zachovaly v tradicích Irska a Walesu. To, co se nám 

z nich dochovalo, můžeme rozdělit do tří kategorií, mezi kterými ale mnohdy 

panuje napětí a protimluvy. Proto je dobré probírat tyto tři různé druhy pramenů 

odděleně. Jedná se o spisy soudobých antických autorů, dokumenty v původním 

jazyce Irska a Walesu a o archeologický materiál. 

Pro studium keltských mýtů je nejvýznamnější období mezi 6. a 4. stoletím 

př. n. l. Antičtí autoři se o Keltech zmiňují poprvé kolem roku 500 př. n. l., což 

potvrzuje i archeologie, která v tuto dobu dokládá keltské osídlení severně od Alp 

po celé Evropě. Zároveň od 3. století př. n. l. tuto teorii potvrzují i keltská místní 

jména a názvy. 

O keltských mýtech je velmi těžké najít původní autentické doklady, jelikož 

pohanští Keltové prakticky neznali a nepoužívali písmo. Nemohli tak zaznamenávat 

svoji víru, ani postoj k nadpřirozenému světu (Greenová, 1998, s. 9). 

5.1.1 Spisy antických autorů

Pro řecké a římské autory byli Keltové „barbarskými sousedy“. Jejich 

svědectví jsou zatížena dobovými okolnostmi a je z nich cítit určitá předpojatost, 

zkreslení a hlavně neporozumění  pro keltskou kulturu. 

Pro Řeky, kteří žili ve své vyspělé kultuře a civilizaci, byla keltská kultura 

vzdálená. Při jejím popisu vybírali hlavně takové kulturní zvyky, které se přímo 

odlišovaly od těch jejich, nebo se jim zdály senzační a odpovídaly tak jejich 

představě o „primitivních lidech“. Takto vzniklé obrazy o Keltech jsou proto velmi 

zlomkovité. Z tohoto důvodu plyne nebezpečí, že spisy antických autorů mohou 

zkreslovat celkový obraz keltské kultury a nemůžeme proto tento druh pramene brát 

za striktně zavazující. 



Častým námětem antických autorů byl popis Keltů jako lidí, jejich 

vlastností, podoby nebo zvyků (1998, s. 9). 

Například Řek Diodóros líčí Kelty ve své knize Historické knihovny takto: 

„Jsou krásného vzrůstu, ale jejich tělo je skoro až chorobně bílé a změkčilé. Vlasy 

mají světlé nejen od přírody, nýbrž tuto zvláštnost barvy zdůrazňují ještě tím, jak o 

ně pečují. Omývají si je ve vápenaté vodě a sčesávají dozadu a nechávají volně 

padat na krk…20“. Naproti tomu Strabón hovoří o Galech jako o lidech „posedlých 

válkou, bojovných, odvážných a rychlých, někdy však dětinsky naivních21“. 

Hojný je také popis keltského náboženství, který je však velmi matoucí. 

Antičtí autoři se totiž snaží keltské bohy srovnávat a ztotožňovat se svými, z čehož 

potom vyplyne popis keltského náboženství podle struktury řecko-římského světa.

Jedním ze zástupců těchto antických autorů je Poseidónios (řecký stoický 

filosof, 1. st. př. n. l.), jehož práce se ztratily, ale navazují na něj jiní autoři. Naším 

hlavním pramenem je Julius Caesar a jeho Zápisky o válce galské, ve kterých 

popisuje Kelty jako statečné bojovníky, kteří zápasí nazí. Dalším autorem je již 

zmíněný Strabón, Diodóros Sicilský, Lucanus nebo Dio Cassius Cocceianus. 

Velké množství zpráv těchto autorů také popisuje druidismus (viz níže), 

keltské věštění nebo kult hlav. Komentují také vztah Keltů ke smrti a k zásvětí 

(Greenová, 1998, s. 10). 

5.1.2 Prameny v původním keltském jazyce 

Nejstarší pověsti v irštině nebo velštině obsahují rozsáhlý materiál, který 

náleží ke keltské mytologické tradici. Tyto prameny jsou oproti archeologickým 

nálezům více přístupné čtenářům. Musíme k nim ale také přistupovat s určitou 

opatrností, hlavně pokud zaregistrujeme pokus spojit tyto mýty se světem 

pohanských Keltů, který je vymezen archeologií nebo antickými dokumenty. 

Tyto původní písemné prameny byly totiž často zpracovány křesťanskými 

upravovateli (mnichy v klášterech) a omezují se jen na oblast Walesu a Irska, které 

byly v období keltského pohanství jen západní periferií keltského světa (Greenová, 

1998, s. 10). 
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Irské prameny

V Irsku se ústní tradice začala písemně uchovávat v průběhu 6. století n. l. 

Většina těchto původních rukopisů se ale nedatuje dříve než do 12. století. Obsahují 

velmi cenný materiál, který se vztahuje k mnohem starší historii osidlování Irska a 

odkazují až do pohanské doby, tedy před 5. století n. l.

Keltský svět je zachycen ve třech okruzích irských pověstí. Prvním je tzv. 

mythologický cyklus, který zahrnuje Lebor gabála Érenn (Kniha o dobývání Irska) a 

Dichennshenchas (Místopisné historky). 

Kniha o dobývání má původ v kompilaci klášterních učenců, kteří v 6. a 7. 

století n. l. sestavovali dějiny Irska. Tato „sbírka“ obsahuje příběh o osidlování 

Irska před potopou a vrcholí příchodem Gaelů neboli Keltů. Účelem této knihy je 

založení mýtu o stvoření, vysvětlení podstaty Irska a přítomnosti Keltů. Zřejmě 

nejdůležitější je příběh o „vpádu božského pokolení Tuátha Dé Danann“, které je 

složeno z nespočtu bohů a bohyň, z nichž každý má určité funkce a zájmy (1998, s. 

11). 

Druhým okruhem irských pověstí je uladský cyklus, z něhož je nejdůležitější 

sbírka příběhů známá jako Táin Bó Cúailnge (Uloupení býka z Cúailnge). Tato 

kniha zaznamenává vleklý spor dvou nejsevernějších krajů Irska, Uladu a 

Connachtu. Část nejstarší známé podoby tohoto textu je obsažen v rukopise Lebor 

na hUidre (Kniha krávy hnědky). Tento rukopis byl sestaven v klášteře 

v Clonmacnois ve 12. století. 

Třetí skupinou důležitých pověstí je tzv. fionnský cyklus, který byl sepsán 

také ve 12. století. Obsahuje příběhy hrdinského Finna a jeho družiny (1998, s. 12). 

M. J. Greenová uvádí, že v této keltské mytologii se objevují spory ohledně 

hodnocení raných ostrovních pramenů. „Nejenže byly sepsány ve středověku a s 

křesťanským kontextem, ale i jejich vznik se dle jazyka určuje do doby ne starší 8. 

století. Některé z vlastních popisů jsou vskutku silně příznačné pro středověké 

Irsko. Nebezpečnou spekulací je představa, že existuje přímá souvislost mezi irskou 

epickou literaturou a keltskými pohanskými společnostmi zachycenými v dílech 

antických spisovatelů. Prostorový i časový předěl mezi keltskou Evropou konce 1. 

tisíciletí př. n. l. a Irskem doby raně historické je příliš velký a nelze jej proto nebrat 



na vědomí. Na druhou stranu je pro některý irský materiál neméně nevyvratitelné, 

že obsahuje záznamy keltské tradice, která je předkřesťanská22“.

V těchto ostrovních mýtech se křesťanství neobjevuje a nadpřirozeno je 

popisováno předkřesťanskou tradicí. Přesto ale vznikají opravdové problémy pro 

pohanské keltské náboženství, pokud se pokoušíme spojovat zapsané mýty 

s archeologickými doklady (1998, s. 13). 

Velšské prameny

Druhou důležitou oblastí nálezů keltských mýtů je Wales. Oproti irským 

pramenům je velšská raná tradice doložena jen spoře. Nachází se zde také důkazy o 

větším přetváření původních mýtů prostřednictvím pozdějších pověstí. Velmi často 

je tu vzýván bůh, ale ona „slavná plejáda bohů“ z Knihy o dobývání Irska se tu 

vůbec nevyskytuje. Naopak je zde patrná vazba mezi mythologickou velšskou 

tradicí a známým kontinentálním cyklem o Artušovi. 

Existuje jen málo dochovaných velšských rukopisů, které jsou natolik staré, 

abychom díky nim mohli vyložit vazby mezi pohanskými Kelty a velšskými mýty. 

Jelikož tato mytologie byla přetvářena v jiném kontextu, je často velmi těžké 

rozpoznat její původní mýtus. Nejzásadnějším pramenem je Pedair Keinc y 

Mabinogi (Čtyři větve ve Mabinogi- někdy známý jako Mabinogion) a příběh 

Kulhwch a Olwen, spolu se Snem Rhonabwyovým a Peredurem (Greenová, 1998, s. 

14). 

Všechny příběhy zachycují konání nadpřirozených bytostí, jejichž božskost 

není na první pohled patrná, ale prozradí se díky jejich činům a morálním 

významem. Ve velšských mýtech se často objevuje motiv zakletých zvířat, hlavy 

s věšteckými schopnostmi, nebo kotle, který je schopen oživit mrtvé osoby. 

Je zde také vyobrazeno pohanské zásvětí Arawn, které je obdobou života na 

zemi a má příbuzné prvky se zásvětím popsaným v irské tradici. Stejně tak jako u 

irských mýtů, je i u těch velšských obtížné srovnat mýty s pohanským keltským 

náboženstvím, které je doložené archeologií. 

Někdy je ale možno vypozorovat přímé souvislosti mezi náboženskými 

představami a materiální kulturou pohanských Keltů. Například ve schopnosti lidí a 
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zvířat měnit svoji podobu, ve spřízněnosti se zvířaty nebo v motivech předmětů 

jako je výše zmíněný kouzelný kotel (1998, s. 15). 

5.1.3 Prameny archeologie

Archeologie zkoumá hmotné pozůstatky keltské kultury, kterými jsou 

například zbytky jejich svatyní a posvátných míst, pohřební zvyklosti a rituály, 

epigrafika a ikonografie apod. 

Základní období, ze kterého pochází většina archeologických pozůstatků 

původní keltské kultury, se datuje od 7. a 6. století př. n. l. do 4. století n. l. I tato 

věda však s sebou přináší mnohá úskalí. Není totiž snadné správně interpretovat 

keltskou kulturu z pouhých materiálních nálezů. Navíc většina těchto dokladů 

pochází z doby, kdy na Kelty měla značný vliv římská kultura, a proto také není 

jednoduché s jistotou oddělit keltskou symboliku a víru od římské tradice.

Dalším důvodem, proč není snadné zkoumat keltskou kulturu, je i to, že 

Keltové pro svoje obřady používali převážně nezastřešené prostory, nestavěli si 

žádné zděné svatyně a pro komunikaci s podsvětím si „jen“ hloubili jámy do země. 

Dochovaly se nám také důkazy o opakovaném chování a činnostech, které by se 

daly nazvat rituálním chováním. Do této oblasti zahrnujeme například ukládání darů 

a rituální oběti (Greenová, 1998, s. 16). 

Z „předřímského“ keltského světa není známo mnoho průkazných materiálů 

o keltském božském systému. V této době bylo objeveno relativně málo kamenných 

nebo kovových podob bohů, které se hojněji začaly objevovat až po římském vlivu, 

který na Kelty působil od 4. století n. l. 

Dochovaly se i důkazy přímé keltské kamenné ikonografie ve formě reliéfů 

a soch, z nichž nejstarší se datují do období 6. a 5. století př. n. l. Tyto nálezy se 

vyskytují ve dvou hlavních oblastech, kterými je údolí řeky Rhony a střední Evropa 

(1998, s. 17).

V posledních dvou stoletích před Kristem se figurální zobrazování stává 

běžnější a objevují se bronzové podoby zvířat, obzvláště kanců a koní. Z této doby 

pochází i nejcennější památka, kterou je pozlacený stříbrný kotel z Gundestrupu 

(viz příloha, obr. č.1). 



Tento kotel byl dlouho považován za doklad keltské náboženské 

ikonografie, jelikož je vyzdoben několika obrazy z keltských mýtů. Rozporem 

v této teorii jsou však motivické náznaky určitého exotického vlivu. Nepochybně 

keltští jsou bojovníci ve zbroji nebo bůh s jeleními rohy a nákrčníkem. 

Názory vědců se hlavně rozchází nad otázkou původu tohoto nálezu. Podle 

některých teorií může jít o výrobek nejlepších stříbrotepců té doby, což byli 

obyvatelé Thrákie a Dákie. V jiném případě považují kotel za výrobek, který si 

Keltové nechali vyrobit od cizích řemeslníků na zakázku. Další variantou původu 

je, že kotel byl vyroben cizími řemeslníky, kteří se s Kelty setkali nebo o nich 

slyšeli a vytvořili kotel podle jejich podoby (1998, s. 16-18). 

Podle M. J. Greenové k rekonstrukci mýtů přispívá hlavně archeologie a 

prameny v původních jazycích. Obě tyto části musí být ale zkoumány nezávisle na 

sobě, i když nějaká spojení mezi nimi existují. 

Některé společné prvky si jsou natolik podobné, že není možné, aby byly 

pouze náhodné. Jedná se například o motivy svaté trojice, symboliku kotle, 

nadpřirozené síly lidské hlavy, víru v podobnost zemského života a zásvětí (1998, s. 

18).



6. Keltské náboženství

V keltských mýtech se objevuje velmi mnoho božstev, u kterých ale 

většinou nenalezneme přesné vysvětlení nebo popis jejich kultu či věroučného 

systému. Někdy se bohové v mýtech vyskytují pod několika různými jmény, nebo 

jsou ztotožňováni s bohy jinými, například řeckými či římskými, a proto vzniká 

velmi nepřehledný systém keltského panteonu.

6.1 Druidové

Keltští kněží se nazývají druidové, což v překladu znamená velice moudrý a 

předem nám to napovídá jejich úlohu ve společnosti. 

Tito muži se velmi často vyskytují v keltských bájích a mýtech, kde jsou 

velice váženými postavami, na kterých je založeno veškeré konání náboženských 

keltských obřadů (viz příloha, obr. č.2) (Clarusová, 2001, s. 38).

Druidové pro Kelty znamenali velmi důležitou složku náboženství, politiky 

a mýtů. Věřilo se, že pochází z božského rodu Tuathy De Danaan a proto zaujímali 

postavení podobné bohům. Měli mnoho různých úkolů: působili jako kněží, věštci, 

čarodějové nebo mudrci a plnili funkci prostředníků mezi fyzickým a duchovním 

světem. Byli držiteli staré moudrosti a učiteli šlechty a bardů. 

Obřady, které druidi prováděli, se konaly zásadně v přírodě, v lesních a 

hájích nebo na výšinách. Měli schopnost přivolat bouři či zemětřesení, předpovídat 

budoucnost, kterou ale sami nemohli změnit (Mytologie, 2006, s. 228). 

Stát se druidem nebylo nikterak snadné. Získat plnou kvalifikaci trvalo i 

dvacet roků. Svoji moudrost si předávali pouze ústní formou, protože si nesměli nic 

zapisovat. Během svých „let zasvěcení“ se učili astronomii, zeměpis, přírodopis, 

medicínu a hlavně nauku o bozích a jejich působnosti. Uměli určovat nepříznivé 

dny, vykládali podsvětí a uměli počítat i čas (Rok rozdělovali na 13 lunárních 

měsíců po 28 dnech.). Druidové měli ve společnosti větší postavení a důležitost než 

samotný král či vůdce kmenu (Clarusová, 2001, s. 39). 



6.2 Dub a jmelí 

Keltští druidové nepovažovali žádnou věc za posvátnější než bylo jmelí a 

dub, na kterém tato rostlina rostla. Jejich obřady se proto velmi často konaly v 

dubových hájích nebo lesích.

Věřili totiž, že dub je stromem, který si vyvolil sám bůh a vše, co na něm 

roste, je posláno z nebes. Důkazem pro tuto víru jim bylo to, že jmelí nemá žádné 

kořeny a představovali si, že bůh ho na dub připevnil pomocí blesku (Frazer, 2007, 

s. 158).

Jmelí na dubu sice našli velmi zřídka, ale pokud ho nalezli, trhali ho s 

velkým rituálním obřadem a slávou. Mělo- li mít totiž magické vlastnosti, muselo se 

utrhnout přesně stanoveným způsobem, v určitou hodinu a den. Další podmínkou 

bylo také to, že se nesmělo dotknout země, aby neztratilo svoji „božskost“ (2007, s. 

635). 

Nejčastěji se „sběr“ prováděl o šestém dni nového cyklu měsíce, od kterého 

počítají začátek svých kalendářních měsíců. Jmelí řezali zlatým srpem, jelikož 

„obyčejné železo“ by zničilo jeho magické schopnosti. K těm například patřilo 

uzdravování všelijakých nemocí, odhánění zlých duchů, nebo se v domácnosti 

užívalo jako „hromosvod“. Domnívali se totiž, že jmelí ochrání  jejich domy nejen 

před ohněm či bleskem, ale i před vlivem zlých kouzel a magie (2007, s. 637).

6.3 Keltské svátky a zvyky

V keltské tradici jsou zachyceny čtyři hlavní náboženské svátky, z nichž dva 

mají výsadní postavení. Všechny se svojí podstatou vztahují k hospodářskému 

cyklu roku, což je pro keltské náboženství typické. 

6.3.1 Samhain

Samhain je jeden z hlavních keltských svátků, který se konal v noci z 31. 

října na 1. listopad. Pro Kelty znamenal počátek nového roku, který zároveň 

předznamenával příchod zimy. Během této noci se prováděly obřady za zemřelé a 

za ochranu lidí, zvířat a pozemků  v nastávajícím zimním období. 



Hlavní znakem tohoto svátku se stala „ohňová slavnost“. Bývalo zvykem 

uhasit veškeré ohně v zemi a zapalovat úplně nový plamen, od kterého se zažehly 

všechny ostatní ohně v Irsku. Tato tradice svědčí o tom, že první listopad byl 

opravdu považován za počátek keltského nového roku. Tento nový oheň byl podle 

nich požehnaný a ochraňoval lid po celý další rok. Stejně tak jsou důkazem počátku 

nového roku i četné věštby, kterým se Keltové během této noci věnovali, aby se 

dozvěděli svůj osud v nadcházejícím roce (Frazer, 2007, s. 576). 

V tuto posvátnou noc se také lidé mohli setkat s duchy zemřelých lidí, v čem 

můžeme vysledovat paralelu s křesťanským svátkem Všech svatých „dušičkami“ a s 

Halloweenem. Nejen u Keltů, ale v celé Evropě byl předvečer svátku Všech svatých 

dobou, kdy duše zemřelých navštěvují své staré domovy, aby se ohřály u ohně a 

občerstvily se dobrým jídlem, které jim v kuchyni nebo ve světnici připravili jejich 

milující příbuzní. Lidé věřili, že zima vyhání ubohé a hladové duchy z polí a 

bezlistých lesů do stavení pod střechu, kde naleznou dobře známé ohniště. Stejně 

tak, jak se na podzim z pastvin vracel dobytek, tak se podle nich vraceli i duchové.

V tento večer podle Keltů bloudí i jiné nadpřirozené bytosti, jako jsou víly, 

skřítkové, ale třeba i čarodějnice, které „rejdí na koštěti, jiné uhánějí po cestách na 

svých mourovatých kocourech, kteří se tu noc mění na uhlově černé oře23“.

Ačkoliv v představách keltského lidu byl tento večer plný strachu a 

tajemného kouzla, lidové oslavy tohoto svátku nebyli nikterak pochmurné, ale 

naopak byly provázeny malebnými obřady a veselými zábavami, které z nich dělaly 

nejveselejší noc v roce.

Hlavní zábavou tohoto večera byly všudy přítomné ohně, které plály na 

mnoha výšinách. V souvislosti s těmito ohni se konalo množství obřadů a jejich 

„kouzelný popel“ se po celý následující rok schovával a vyznačoval se mnoha 

ochrannými vlastnostmi (2007, s. 576).

                                                
23 FRAZER, J. G. Zlatá ratolest, Plzeň: Nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o., 2007, ISBN 978-80-7380-
017-8, s. 577. 



6.3.2 Imbolc

Imbolc se slaví na 1. února a nazývá se jinak také Brigitiny hody, nebo den 

Svaté nevěsty. Tím je zřejmě myšlena keltská bohyně ohně a plodnosti Brigita. 

O detailech tohoto svátku víme jen velmi málo. Mělo by se jednat o svátek 

rituálního omývání a očisty. Člověk se měl zbavovat „špíny“, která na něm ulpěla 

během dlouhých zimních nocí a připravovat se na svátek vítězného slunce 

(Clarusová, 2001, s. 73). 

6.3.3 Beltane

Je druhým nejvýznamnějším keltským svátkem. Slaví se 1. května na počest 

boha ohně Belina. Nejrozšířenějším rituálem tohoto svátku bylo vyhánění dobytka

ze stájí na pastviny. Tento den zároveň rozděloval keltský rok na dvě poloviny a 

představoval zlom mezi zimou a létem. Byl hlavně spojován s rituály očisty a 

znovuzrození. Zachoval se až do 18. století, díky čemuž se o něm dozvídáme od 

mnoha různých autorů. Nejúplnější popis nám zanechal John Ramsay, skotský 

zeman z Ochtertyre nedaleko Crieffu.

Beltane byl druidský svátek, který se stejně jako ostatní slavnosti konal na 

výšinách a na kopcích. Opět je zde hlavním „aktérem“ oheň, který je zapalován 

způsobem tzv. tein- eigin, což znamená, že lidé musí uhasit všechny ohně v celém 

okolí (To je velmi podobné s rozděláváním ohně při Samhainu.). 

Během svátku se připraví materiál k rozdělání nového ohně, přičemž 

všechno mělo velmi přísná pravidla. Ať už se jednalo o druhy dřeva, ze kterých se 

oheň směl zapálit, nebo o osoby, které ho mohly připravovat. Tento oheň a následně 

jeho popel měl pro lid velký význam. Věřili totiž, že jim přinese dobrou úrodu a 

ochrání zvířata. Proto ho po slavnosti roznášeli do polí a přisypávali zvířatům do 

krmení. Tento popel měl také chránit lidi před čarodějnictvím, uzdravovat choroby 

apod. (Frazer, 2007, s. 563).



6.3.4 Lughnasa

Další keltským svátkem je Lughnasa, který se koná 1. srpna a je předzvěstí 

žní a sklizně. Tento den se slavila sklizeň prvních plodů a provázely ho velké hry, 

kterým se občas říká „irská olympiáda“. Hodně populární jsou rituály svatby 

bohyně země se slunečním bohem Lughem (Clarusová, 2001, s. 72). 

Z tohoto popisu svátků vyplývá, že nejdůležitější byl pro Kelty Samhain a 

Beltane. Je více než pravděpodobné, že dělení roku na tyto dvě části, od počátku 

května do listopadu, pochází z doby, kdy Keltové byli především pasteveckým 

národem a jejich živobytí záviselo na stádech. 

Oba tyto svátky si jsou velmi blízké. Mají podobné obřady a slaví se 

v předvečer těchto dní. Způsob, kterým se oslavují a zároveň i pověry, které se 

k nim pojí, prozrazují svým starobylým charakterem čistě pohanský původ těchto 

slavností (Frazer, 2007, s. 576). 

6.4 Keltští bohové a hrdinové

Keltský pantheon je polytheistický. V různých dokumentech se objevuje 

přes 360 jmen, ale jen asi 20 se jich opakuje více než jednou (například Lugh, 

Cernunnos, Esus, Sequana, Brigantia, Epona, Matrona…) Uspořádat proto keltský 

systém bohů je velice obtížné. Někteří bohové mají více jmen a vědomosti o nich 

jsou jen přibližné. Je zde možné také vysledovat zřetelný vliv řeckořímského světa, 

jak již bylo několikrát výše zmíněno. Řekové se snažili keltské bohy srovnávat a 

identifikovat s těmi svými a došlo tak k tomu, že je někdy obtížné oddělit opravdu 

původní keltské božstvo od pozdějšího vlivu jiné civilizace.

Obecně však platí, že keltští mužští bohové „spravují“ oblast války, 

výmluvnosti a zachraňování a naopak ženy jsou bohyněmi země, plodnosti, jara a 

půdy (Mytologie, 2006, s. 214). 

Keltští bohové podle mýtů původně žili s lidmi ve společenství a proto pro 

ně byli velmi reální. Nešlo jen o to, bohy uctívat, ale hlavně věřit v jejich existenci a 

prokazovat jim respekt. 



Keltský pantheon je tedy velmi rozmanitý a neuspořádaný. Díky tomu, že se 

Keltové dělí na několik kmenů, které jsou od sebe mnohdy vzdáleny (Irsko, 

Británie, Wales), nalezneme tu spíše množství místních (regionálních) bohů. Pouze 

dva bohy lze identifikovat snad všude. Jedním je Lugh (irsky; velšsky Llewa) a 

Matrona, bohyně matka; velšská Modron; jinými jmény: Noreia, Sequana, Brigantia 

a asi i Eriu a Boand (2006, s. 214). 

V irské i velšské tradici se některé postavy bohů prolínají, přejímají a jsou 

srovnávány s bohy jiných civilizací. Proto se zmíním pouze o hlavních, nebo něčím 

zajímavých představitelích bohů nebo jiných hrdinů, bez ohledu na to, v které 

tradici keltských mýtů se objevují. 

Taranis

Taranis je bůh, který vládne nebesům. Jeho symbolem je slunce, „solární 

kotouč“, blesk a orel. Bývá také často zobrazován v podobě koně s lidskou hlavou 

(viz příloha, obr. č. 3). Je také vládcem lidstva, bohem války a kultu předků. 

V některých mýtech je nazýván jako Ogimos. V irské tradici je považován za 

vynálezce písma a má velmi blízko k bohu Dagdovi (Claurusová, 2001, s. 28). 

Dagda

Dagda je dobrý bůh vyobrazovaný jako veliký a laskavý patriarcha, který je 

pánem dokonalého poznání. Často je spojován s hodováním, sexualitou a má 

mnoho atributů válečníka. Byl romanticky spojen s vlídnou Boann, bohyní posvátné 

řeky Boyne v Irsku, ale i s prudkou bohyní války Morrigan, s níž se miloval každý 

rok o Samhainu. 

Tento bůh je většinou zobrazen se třemi kouzelnými předměty. Jedním je 

kouzelný kyj, který má velkou schopnost ničit, ale zároveň i oživovat mrtvé věci. 

Druhým předmětem je kouzelná harfa, která sama od sebe hraje krásné melodie a 

třetím je kotel dodávající nevyčerpatelné zásoby potravy (Mytologie, 2006, s. 221). 

Teutates

Jméno tohoto boha v překladu znamená „otec národa či kmene“. Není to ale 

bůh kosmický, který žije na nebesích, nýbrž je blízký lidem, žije s nimi na zemi a 

stará se o svůj kmen. Jeho symbolem je had s beraní hlavou (viz příloha, obr. č. 4). 

To může vyjadřovat jeho působnost, která napomáhá zvířecí plodnosti a vede svoje 



lidi do boje. Byl uctíván na vrcholcích hor, kde mu byly obětovávány živé oběti, 

které musely zemřít krutou smrtí. V Lyonu tento bůh splývá s irským Lughem nebo 

Gwydyonem (Clarusová, 2001, s. 29). 

Lugh 

Lugh je sluneční bůh, který má mnoho nadání. Je považován za zdatného 

řemeslníka, hudebníka, básníka, ale i válečníka. Byl vnukem obra Balora, kterému 

bylo před Lughovým narozením předpovězeno, že ho zabije jeho vnuk. Balor se ho 

pokoušel několikrát „zbavit“, ale Lugha chránilo mnoho kouzel. Předpověď se 

nakonec i přes veškeré Balorovi snahy vyplnila. Na Lughovu počest se slaví svátek 

letních dožínek 1. srpna, Lughnasa (Mytologie, 2006, s. 223).

Jeho jméno v překladu znamená zářivý. Galské slovo lugos ale může také 

znamenat havrana, přičemž spojitost mezi Lughem a těmito ptáky skutečně existuje 

(Greenová, 1995, s. 22). 

Esus a Cernunnos

Esus byl bohem válečné kořisti, která zpravidla nesloužila k osobnímu 

obohacení, ale ukládala se v posvátných dubových hájích a byla nedotknutelná. 

Nejčastěji se jeho vyobrazení spojuje s lístky jmelí, což má zřejmě spojitost 

s posmrtným životem, o jehož existenci byli Keltové hluboce přesvědčeni. 

S Esusem často splývá bůh Cernunnos, jehož podoba se často pojí s jelením 

parožím (viz příloha, obr. č. 5). Symbol jelena je pro Kelty zároveň znakem 

moudrosti (Clarusová, 2001, s. 32). 

Ženská božstva

V keltské mytologii se často objevuje trojice ženských bohyň, tzv. Bohyně 

matky, jejichž moc je zdůrazněna „trojností“. U Irů se představuje v bohyni Brigit, 

která je patronem léčivých pramenů, ohně, řemesel, kovářství nebo lékařství a 

básníků. 

Většinou jsou ale ženská božstva považována za ztělesnění půdy či země. 

V této podobě mají mnoho jmen a vystupují v několika podobách, z nichž 

nejvýznamnější jsou tzv. tři královny země – Ériu, Banba a Fódla, které společně 

spodobňovaly Matku Irska. 



Toto božstvo má své kořeny v mladší době kamenné, kde bylo často 

vyobrazeno jako Paní zvířat (2001, s. 33). 

Morrigana

Toto božstvo se objevuje v uladském cyklu a tvoří ho tři bohyně války, 

Badb, Macha a Morrigan, které se také nazývají Bitevní fúrie. Tyto tři bytosti spolu 

vytváří „trojité božstvo“ zvané Morrigana, nebo také Velká královna. Všechny tři, 

jsou úzce spjaty se zvířaty a s příběhem o válečníkovi Cuchulainnovi. 

Badb je „bohyně bitev a jejích ničivých důsledků. Její jméno vyvolává obraz 

násilí, zuřivosti a války24“. V mýtech se objevuje jako rusovlasá žena nebo jako 

vrána, která zvěstuje smrt a děsivé dění na bojišti. 

Macha je archetypem bohyně plodnosti a čarodějky. Její smrtelný manžel 

Crunnchu uzavřel sázku, že těhotná Macha dokáže porazit v dostihu i toho 

nejrychlejšího koně. Tak přivedla na svět svoje dvojčata a v důsledku toho pak 

proklela všechny ulsterské obyvatele tím, aby je v době nejvyšší potřeby postihly 

porodní bolesti. 

Morrigan představuje nejvyšší bohyni sexu a plodnosti. V příběhu o 

válečníkovi Cuchulainnovi se stane, že hrdina odmítne její milostné návrhy, což se 

jí velmi dotkne a proto mu v jeho poslední bitvě nepomůže. Místo toho se promění 

ve vránu, která mu nakonec v době jeho smrti usedne na rameno (Mytologie, 2006, 

s. 225). 

Epona

Bohyně koní, která doprovází duše zemřelých na jejich poslední cestě. Mívá 

u sebe roh hojnosti, který je symbolem bohatství (viz příloha, obr. č. 6). Epona je 

uctívaná v celé Galii a převzala ji i římská kalvárie. V jiné podobě může být 

uctívána i jako velšská bohyně Rhiannon a irská Macha (2006, s. 216 ).

                                                
24 GREENOVÁ, M.J. Keltské mýty, Praha: Nakladatelství Lidových novin, 1998, ISBN 80-7106-
222-7, s. 38.



Cuchulainn - hrdina a válečník

Cuchulainn je patrně nejznámějším a nemilovanějším hrdinou keltských 

ostrovních mýtů. Patří k ulsterskému cyklu příběhů a je archetypem keltského 

kmenového vůdce a nadlidského bojovníka. Byl počat na „Onom světě“ z poměru 

slunečního boha Lugha a Dechtire, dcery druida Cathbada nebo náčelníka 

Conchobara. Z tohoto poměru vyplývají jeho „polobožské“  a magické schopnosti, 

které se v příbězích objevují.

Za svůj krátký život svede mnoho bitev a vykoná nespočet hrdinských  činů. 

Často je spojován se zvířaty (se psy a s koňmi), nad kterými má kouzelnou moc 

(Greenová, 1998, s. 33).

Finn MacCool

Příběh o Finnovi MacCoolovi (Finnu Mac Cumhaillovi) je součástí 

fénijského cyklu mýtů. Proslavil se jako vojevůdce, jasnovidec nebo básník. 

Pocházel z božského pokolení Tuatha de Danaan a na rozdíl od Cuchulainna nebyl 

kmenovým vůdcem, ale pouze potulný hrdinou. 

Finn už jako dítě projevoval velké nadání a pochopení pro svět přírody. 

Vychoval ho starý bard a mudrc Finegas, u kterého získal veškeré své poznání. 

(Finegas jednou ulovil lososa, který dá člověku veškeré vědění. Přinesl ho Finnovi a 

poručil mu, aby mu ho připravil. Zároveň k tomu Finn dostal zákaz rybu ochutnat. 

Při přípravě tohoto pokrmu si však spálil palec a instinktivně ho dal do pusy, 

přičemž olízl tuk z ryby.). 

Finn byl také známým náčelníkem rytířské skupiny, která se jmenovala 

Fianna. Tato družina byla elitní tlupa mocných rytířů, kteří podporovali a chránili 

krále na trůně v Taře. Finn od členů Fianny striktně vyžadoval především zdatnost a 

čestnost. Tento mýtus byl zřejmě předobrazem pro příběhy o králi Artušovi a 

rytířích kulatého stolu. Na počest těchto starověkých předchůdců se jedna dnešní 

irská politická strana jmenuje Fianna Fail (Mytologie, 2006, s. 227). 



6.5 Tragické milostné příběhy

V keltské mytologii se objevuje mnoho tragických milostných příběhů, 

z nichž nejznámější je vyprávění o Tristanovi a Izoldě, který se zachoval v rukopise 

z 15. století (viz příloha, text č.1).

Jedním z nejsmutnějších keltských příběhů je mýtus o Deirdře a o 

Dairmuidovi a Grainne (viz příloha, text č.2 a č.3). Oba tyto příběhy mají několik 

společných rysů. Obsahují silné čarovné složky, vyprávějí o milostném trojúhelníku 

krásné ženy a dvou mužů, z nichž jeden je mladý a druhý starý. Především jsou to 

ale výpovědi o křehkosti lidského srdce, kterému je odepřena pravá láska, trvající až 

za hrob.

V obou mýtech je žena „aktivním pronásledovatelem“ mladšího muže, což 

je také jedním z charakteristických znaků keltských příběhů (2006, s. 228). 



7. Hlavní znaky keltské mytologie

Podle mého názoru, není v tomto případě nutné vyprávět mýty jako celistvé 

příběhy, ale spíše popsat jejich hlavní a charakteristické motivy, které se v nich 

objevují. Ty nám pomohou lépe pochopit povahu celého keltského světa. 

Keltové byli ve své podstatě rolnickým a pasteveckým národem. Je proto 

snadné pochopit, proč svoji pozornost soustředili převážně na přírodu, na kterou se 

váže jejich život i božský svět. 

Vyznačovali se skvělými vlastnostmi pozorovatelů a skoro všechny přírodní 

jevy si vysvětlovali pomocí nějakého mýtu. Velkou roli, jak již bylo několikrát výše 

zmíněno, pro ně hrály nejenom lesy, háje a stromy, ale i zvířata a jiné zemské živly, 

jako je například voda nebo oheň.

7.1 Kult slunce

Kult slunce je typický prvek, který se objevuje v celé keltské mytologii. 

Keltové slunce považují za dárce životní síly, plodnosti a zdraví, ale působí i jako 

útěcha pro mrtvé. 

O solárním kultu máme mnoho důkazů z oblasti archeologie i ikonografie. 

V jednom mýtu je „slunce chápáno jako zlatý pohár červeného nápoje (snad vína), 

který bohyně Ériu přináší a podává řadě smrtelných králů Irska, aby legalizovala 

nebo potvrdila jejich zvolení a současně podpořila úrodu a plodnost země25“. 

V tomto příběhu je velmi zajímavé to, že boha slunce představuje žena, což 

je v solárním kultu naprostou výjimkou. Další zajímavostí je i jasně vyřčená 

spojitost mezi sluncem a velikostí úrody. 

Tento kult je často ztvárňován pomocí paprskovitého kola, které je zřejmě se 

sluncem spojeno díky svému tvaru a možnosti pohybu, nebo se zobrazuje pomocí 

koní. Ty byli považováni za dostatečně rychlá a ušlechtilá zvířata k tomu, aby mohli

vést boha nebes do bitvy. Toto všechno nám dokazují dochované představy 

solárního kotouče unášeného po obloze na voze taženém koňským spřežením.
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Slunce hrálo důležitou roli ve všech sférách lidského života. Jeho kult se 

rozvinul i díky řeckořímskému vlivu, kde byl keltský bůh slunce často srovnáván 

s římským Jupiterem. 

Slunce je také spojeno s již dříve zmíněnými slavnostmi ohně, které se 

tradičně konaly o keltských svátcích Samhain a Beltane. Tyto ohně zastupovaly 

slunce na zemi a měly lidem zajistit plodnost země a ochranu před nemocemi. 

Solární amulety, které s sebou nosili válečníci do bitev, se objevovaly i v keltských 

hrobech, kde zřejmě plnily funkci „osvětlení“ hrobky, nebo naznačovaly naději na 

znovuzrození na „Onom světě“(Greenová, 1998, s. 61- 67).

7.2 Kult hlavy

Kult hlavy měl v celém keltském světě velký význam a dlouhou tradici. Je 

velmi častým motivem různých soch a reliéfů. 

Pro Kelty je hlava nejdůležitější částí člověka. Z výrazu lidského obličeje se 

podle nich totiž pozná charakter duše. Hlava je zároveň symbolem síly a její 

projevy můžeme vidět ve všem, co člověk dělá. Je také spojnicí mezi člověkem a 

božským světem. O tom například svědčí fakt, že největší trofejí pro keltského 

válečníka byla hlava jeho nepřítele. „Bylo všeobecným zvykem setnout poraženému 

nepříteli hlavu a odvést si ji na hrušce sedla26“. Tyto uťaté hlavy měly podle Keltů 

kouzelné schopnosti. Proto si z jejich lebek vyráběli třeba nádoby na pití, nebo si je 

uchovávali jako talismany. Hlava byla také nositelem tradic předků a dokázala 

ochraňovat své přátele (Clarusová, 2001, s. 50).

Například ve velšské pověsti o králi Branovi (viz příloha, text č.4), je odťatá 

hlava stále naživu, komunikuje se svými druhy, kterým předává svoji moudrost. 

7.3 Zvířata v keltských mýtech

Keltové, díky svému spříznění s přírodou, uctívali velmi mnoho zvířat, 

jejichž chování považovali za magické. Důležitým rysem mýtů byla velmi nejasná, 

ale zároveň prostupná hranice mezi zvířecí a lidskou podobou. Keltské mýty 
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vypráví mnoho příběhů o zázračných a zakletých zvířatech, která dříve bývala 

lidmi, nebo o bozích, kteří dokáží měnit svoji podobu v nějaké zvíře. 

Některá zvířata se také stala symbolem zásvětí a posmrtného života, např. 

bílý kanec, psi nebo havran (Greenová, 1998, s. 81).

7.3.1 Had

Had má velmi komplikovanou symboliku, která souvisí s jeho tělesnými 

vlastnostmi. Jeho svlékání z kůže je pro Kelty určitým projevem znovuzrození, a 

proto byl proto spojován s několika léčitelskými božstvy.

V keltské mytologii je mnohokrát vyobrazen had s beraní hlavou (viz výše u 

boha Cernunnose), který je chápán jako symbol plodnosti a bojovnosti. Častý je i 

motiv hada hlídajícího nějaký poklad, který se objevuje i v jiných mytologiích a 

dnes ho můžeme nalézt například v pohádkách.

7.3.2 Pták

Nejrozšířenějším výkladem symboliky ptáků, bylo jejich spojení s nebesy a 

s nadpozemským světem. Z jejich letu druidové dokázali vyčíst budoucnost. Bylo 

ale velmi důležité, o jaký druh ptactva se jednalo. Jiné poselství totiž přináší zjevení 

havrana, které znamená smrt a třeba labutě, ve kterých byly častokrát zaklety lidské 

osoby. 

7.3.3 Kůň

Koně měly pro Kelty velký praktický i symbolický význam. Využívali je 

nejen k jízdě, ale také je zapřahali do vozů a do válečných spřežení. Kůň byl 

uctíván pro svou krásu, smělost a sexuální zdatnost. Šlechtici keltské společnosti 

byli s koňmi nejvíce spjati. Mnohé legendy vyprávějí, že králové jsou rituálně 

oddáváni s Eponou, největší z koňských bohyní. 

Dalšími významnými zvířaty byli pro Kelty například býci, kanci, psi nebo 

jeleni (1998, s. 84-92). 



7.4 Keltské oběti

Keltské oběti jsou v lidových zvycích spojeny zejména s ohňovými 

slavnostmi. Nejstarší popis těchto obětí se nám zachoval u Julia Caesara, který měl 

jako dobyvatel dostatek příležitostí pozorovat národní keltské náboženství a 

obyčeje. Jeho svědectví má velikou cenu, hlavně z toho důvodu, že bylo zapsáno v 

době, kdy všechny tradice byly ještě živé a nebyly ovlivněny římskou civilizací.

Keltové si podle Caesarových důkazů ponechávali zajaté zločince a 

obětovávali je bohům při velkém svátku, který se pořádal každých pěl let. Věřili, že 

čím víc bude obětováno lidí, tím bude země štědřeji plodit. 

Druidové své oběti většinou nejprve usmrtili „krutou smrtí“, některé 

zastřelili šípy, jiné narazili na kůl nebo je upálili za živa. V tomto posledním 

případě vytvořili z pletiva, dřeva nebo z trávy „sochy“, do kterých nahnali živé lidi, 

dobytek nebo jiná zvířata. Tyto sochy pak zapálili a nechali je shořet i s jejich 

živým obsahem. Kromě těchto pětiletých obřadů se každý rok konaly podobné 

slavnosti, které byly ale v menším měřítku (Frazer, 2007, s. 594). 

Obětní zvyky Keltů se dají vysledovat i v lidových slavnostech novodobé 

Evropy. Nejzřetelnější stopy nalezneme ve Francii a v oblasti středověké Galie 

(dnešní Francie, Belgie, sever Itálie, západ Švýcarska, část Nizozemska a 

Německa). Tyto zvyky se praktikují vesměs o letním slunovratu, což byl pro 

obyvatele Evropy nejrozšířenější a nejslavnostnější svátek. V této souvislosti však 

musíme mít na paměti, že hlavními svátky u britských Keltů byly zcela jistě Beltane 

a Samhain. To v nás vyvolává podezření, že Keltové z Galie konali své hlavní 

ohňové slavnosti se zápalnými lidskými obětmi s větší pravděpodobností na začátku 

května či listopadu než uprostřed léta. 

Za hlavní význam slavností ohně se považuje pokus zlomit moc čar a kouzel 

nad lidmi. Proto J. G. Frazer předpokládá, že lidé, kteří byli upalováni v proutěných 

figurách, byli odsouzení k trestu smrti za čarodějnictví. Poprava upálením byla 

zvolena z toho důvodu, že byla považována za nejjistější způsob, jak se těchto 

škodlivých a nebezpečných bytostí „zbavit“. Stejné vysvětlení platí i pro upalovaná 

zvířata a dobytek, který byl označen za omámený nebo začarovaný. V mnoha 

případech lidé zvířata chápali jako převtělení skutečných čarodějnic. 



W. Mannhardt vykládal tyto oběti jinak. Předpokládal, že lidé a zvířata, 

které druidové upalovali v proutěných sochách, představovali tzv. duchy rostlinstva. 

Tento magický obřad upálení jim měl zajistit dostatek slunečního svitu pro jejich 

úrodu. 

Mannhardtovu názoru ale odporuje nejen neprůkaznost důkazů, ale i 

svědectví lidí, kteří tyto svátky ohně stále slaví. Jedná se o zvyk, jehož oblíbený 

název mezi lidmi je „pálení čarodějnic“. Někdy totiž v ohni skutečně hoří figuríny 

těchto bytostí. 

Vzhledem k tomu, že v lidech je představa měnící se čarodějnice do podoby 

zvířete natolik zakořeněná, je výklad smyslu obětí v této formě přijatelnější (2007, 

s. 597). 



8. Slované 

8.1 Původ a počátek Slovanů

Slované dnes reprezentují téměř jednu třetinu evropského obyvatelstva a 

zaujímají velkou plochu evropského kontinentu, který osídlili již ve středověku. 

Slovanské národy v současnosti hrají ve světě významnou roli. Pro pochopení 

tohoto postavení je ale nezbytné podívat se do historie. 

Počátky slovanského národa jsou zkoumány z hlediska historie, archeologie, 

jazykovědy, etnografie také antropologie a mnoha dalších věd. Přesto však je původ 

Slovanů a hlavně jejich vznik jako národa, stále velkou neznámou. Ať se na tuto 

problematiku nahlíží z hlediska jakékoliv vědy, vždy se objeví nějaký rozpor, který 

celou teorii vyvrátí nebo s ní nekoresponduje. 

V této problematice původu je však několik faktů, které jsou 

nezpochybnitelné. Například to, že Slované se podle historiků objevují pod svým 

jménem na počátku 5. století n. l. a jazykově se řadí k indoevropským národům. 

Nejužší vztahy mají s Balty a naopak nejvzdálenější si jsou s Germány a Íránci. 

Existence Slovanů se také dokládá pomocí nejstarších doložených názvů 

slovanských řek, které leží severně od Karpat a na západní Ukrajině. 

Archeologicky jsou Slované bezpodmínečně zachytitelní v nálezech z 5. a 6. 

století, kdy se ze západní Ukrajiny šíří do střední Evropy a na Balkán (Váňa, 1990, 

s. 9). 

Pro řecké a latinské autory byli Slované známí od 6. století pod jmény: 

Sklávenoi, Stlavénoi, Sclaveni, Stlaveni nebo zkráceně Sklaboi, Stlaboi, Sclavi, 

Stlavi. Sami sebe však Slované nazývali Slověni až od 9. století. Překlad tohoto 

názvu zřejmě znamená, že se považují za „mocné slova“, za lid hovořící. Naproti 

tomu svoje sousedy, kterým nerozuměli, nazývali „lidmi němými“, Němci. Tento 

pozdní výskyt jejich názvu vyvolává v některých historicích domněnku, že se 

Slované vyskytovali i pod jinými jmény. 

Například byzantský historik Jordanes nebo zeměpisec Ptolemaios 

pojmenovávali Slovany jako Venedy. Umísťovali tento národ na východ od Visly 

k zálivu „venedskému“ a k „venedským horám“, kterými byly patrně Karpaty. Tato 

oblast se postupem času stala doménou Slovanů. Ve jméně Venedi se zřejmě 

zachovalo německé označení pro sousední slovanské kmeny „die Wenden“. Podle 



výše zmíněného je závěr o totožnosti starověkých Vedenů se Slovany oprávněný. 

Potíž ale spočívá v tom, že název Venedi není slovanský. Jedná se nejspíš o keltské 

slovo vindos, což znamená bílý, nebo o protoindoevropské slovo ven´d. Z tohoto 

důvodu se o Venedech uvažuje také jako o Keltech, Ilyrech, Baltech nebo o jiném 

vymřelém indoevropském kmeni, jehož jméno Slované později převzali. Vztah 

Slovanů a Venedů tak zůstává v rámci hypotézy.

Slované ale nejsou spojováni jen s Venedy, ale například podle Herodota se 

jedná o Neurony, Budiny nebo Skytské oráče, kteří sídlili v jižních částech Ruska 

v 5. století př. n. l. O těchto kmenech víme ale velmi málo, a proto je nemůžeme 

tedy s velkou jistotou srovnávat a spojovat se Slovany (1990, s. 10).

8.2 Jazyk Slovanů

Významné závěry můžeme udělat hlavně díky studiu jazykových vztahů a 

archeologickým nálezům. Slované se spolu s Germány, Kelty, Řeky, Íránci, Indy a 

dalšími národy řadí k indoevropské jazykové skupině. 

To je velká skupina lidí, kterou kdysi spojoval jeden společný jazyk. 

„Pravlast“ této skupiny se rozprostírá někde ve střední Asii, ze které se ve 2. a 3. 

tisíciletí př. n. l. národy „vydaly“ hlavně na západ a na jih. Postupem času se  

Indoevropané rozdělili na Řeky, Thráky a tzv. „Staroevropany“, ze kterých se 

postupně vyvíjeli Italikové, Ilyrové, Keltové, Germáni a Baltoslované, kteří se jako 

poslední rozdělili na Balty a Slovany (1990, s. 11).

Postup tohoto rozdělení je těžko zrekonstruovatelný. S jistotou ale víme, že 

Slované se ze skupiny indoevropských národů oddělili nejpozději a představují tak 

nejmladší indoevropskou jazykovou větev, která je úzce spojená s Balty a naopak 

nejméně s Thráky, Ilyry a Kelty (viz příloha, schéma č.1). 

Hranice působení slovanského jazyka se dokládají podle názvů vodních 

toků, zejména řek. Tam, kde zaznamenáváme čistě slovanské názvy, se zřejmě 

nacházelo území slovanských národů. Jedná se o oblast, kterou rámují řeky Dněpr, 

Labe, horní a dolní Visla a Odra. 

Od 4. do 8. století n. l. se zformoval jednotný slovanský jazyk, tzv. 

praslovanština, kterou mluvily všechny slovanské kmeny. V 9. století se z ní pak 

vytvořil první spisovný slovanský jazyk, tzv. staroslověnština. Teprve po dalším 

politickém a kulturním vývoji během středověku se začaly vyvíjet jednotlivé 



národní jazyky, které se rozdělují do třech základních větví: západoslovanské, 

jihoslovanské a východoslovanské (viz příloha, mapa č.2). 

Výše uvedené informace o slovanském vývoji dokresluje i archeologický 

výzkum, který sleduje a mapuje kulturní skupiny, které se na území předpokládané 

slovanské vlasti vystřídaly zhruba od neolitu. Ovšem slovanský vývoj je natolik 

složitý a rozsáhlý, že ho v této práci nebudu celý zmiňovat. Důležité pro nás ale je, 

že v 5. století n. l. se objevila jednotná slovanská kultura, která je projevem 

dokončeného etnogenetického procesu, který probíhal po celou první polovinu 

tisíciletí (Váňa, 1990, s. 15).

8.3 Stěhování národů 

V dějinách utváření slovanského národa mělo velký význam období od 6. do 

8. století, kdy v Evropě proběhly kmenové národní posuny. Tato expanze, zvaná 

jako „stěhování národů“, měla ve vývoji Slovanů nejen obrovský význam, ale i 

rozsah. Bylo jím zasaženo území od ústí řeky Labe, povodí Sály a horního Mohanu, 

alpská údolí až po Don a Volhu, baltské pobřeží až po břehy Černého moře, Jadranu 

a Egejského moře, včetně Řecka a jeho ostrovů a maloasijského pobřeží (viz 

příloha, mapa č.3). 

Expanze Slovanů byla organizovaným procesem v rámci kmenů nebo 

kmenových svazů. Vyšší politické organizace se vyvíjely až později. Prvním 

takovým náznakem byla tzv. Sámova říše, která se zformovala v 7. století z důvodu 

obrany proti Avarům. 

První skutečné státy se vytvářely až v 9. a 10 století. Jedná se o 

Velkomoravskou říši, Bulharskou říši, Chorvatsko, Čechy Přemyslovců, Polsko 

Piastovců nebo Kyjevskou Rus. Vznik těchto prvních státních útvarů byl 

rozhodujícím předělem v politickém a kulturním vývoji slovanských národů. Byl 

také impulsem k jejich jazykové diferenciaci i k proměně jejich duchovní kultury, 

která je hlavním předmětem našeho zájmu. 

Se vznikem států se rovněž pojil odklon od pohanského náboženství, které 

bylo nahrazeno křesťanstvím. Tento přechod probíhal velmi pomalu, povrchně a 

formálně. Oproti vládnoucí vrstvě, která křesťanství přijala jako první, žila většina 

slovanských obyvatel v původních představách, na nichž ještě dlouho lpěli a které 

se  pod „křesťanským pláštěm“ skrývají v některých příbězích dodnes (1990, s. 17).



Slovanské „pohanství“ je důležitým zdrojem pro poznání národa Slovanů. 

Struktura této víry zároveň odráží jazykový i národnostní vývoj, ale hlavně předvádí 

sociální proměny slovanské společnosti. 



9. Slovanské pohanství

Slované si tak jako ostatní národy vyprávěli příběhy o bozích a hrdinech, o 

stvoření světa či původu lidí. Tyto mýty byly pro národ stejně důležité jako třeba 

společný jazyk. Byly to právě oni, kdo vytvářely jednotnou společnost, její řád a 

určovaly životy těch, kteří si je vyprávěli. V dnešní době lidé mýty už většinou 

nesdílejí a na jejich místě proto potřebují právo, sociální strukturu, historii, umění a 

náboženství (Profantová, 2004, s. 11). 

Kvalitní studium slovanské mytologie je možné pouze komplexním 

zkoumáním čtyř disciplín, kterými jsou historie, jazykověda, archeologie a 

etnografie. Z. Váňa uvádí, že není správné nazývat tuto oblast mytologií, jelikož to 

je pojem, který zahrnuje i vztahy božstev a jejich konání, což ve slovanských 

mýtech většinou nenalezneme. U slovanských bohů známe totiž pouze jejich jména 

a jen výjimečně i jejich funkci (1990, s. 25). 

Slovanské mýty se zpravidla nedochovaly a pokud ano, jedná se pouze o 

kusé informace a „střípky“. Mezi tyto mýty se neřadí heroické a historické příběhy 

či pověsti (např. o Krokovi, Libuši, atd.), které do náboženské sféry nepatří. 

Z výše zmíněných důvodů se zdá lepším označením „slovanské pohanství“. 

To ovšem nemáme na mysli v církevním smyslu slova (vše, co není křesťanské), 

nýbrž jako světový názor určité etnické skupiny, která je na předliterárním stupni a 

která nemá dosud vypracovanou nauku, etiku a eschatologii (Váňa, 1990, s. 25).

9.1 Zdroje poznání slovanského pohanství

9.1.1 Písemné prameny

Základním zdrojem informací o slovanském pohanství jsou písemné 

prameny, jako kroniky, legendy, listiny, dopisy, kázání apod. Ty byly většinou 

napsány křesťanskými knězi nebo mnichy. 

Pokud je autorem někdo z jiné kultury než slovanské, jedná se vždy o jakési 

nepředpojaté texty, podobné spíše zprávám. Nikdy se však nejedná o záznamy, 



které by slovanské pohanství hodnotily z hlediska své kultury, tak jako se to 

objevuje u Keltů (1990, s. 26). 

Mezi tyto prameny patří například informace historika Prokopiose 

z Caesareie, který se o Slovanech zmiňuje ve své knize Válka gotská. Popisuje tu 

úctu Slovanů k jedinému bohu - „vládci blesku, jemuž přinášejí oběti včetně 

dobytka; dále o uctívání řek a nymf, rovněž spojenému s oběťmi a věštěním, a 

konečně o jejich zvláštních názorech na osud, který nechápou jako nezměnitelné 

fátum, nýbrž jako něco, co lze ovlivnit právě oběťmi. V těchto lapidárních údajích 

jsou obsaženy kupodivu všechny tři základní vrstvy duchovního života Slovanů, jak 

se s nimi setkáváme v rozvinuté podobě v pozdějších pramenech: teologie, 

démonolatrie a magie – bozi, démoni a obětní rituál jako prostředek styku s nimi27“.

9.1.2 Etnografie

Dalším pramenem o slovanském pohanství je etnografie. Jedná se o vědu, 

která se snaží charakterizovat znaky určitého národa či skupiny lidí pomocí popisu 

jejich sociální struktury, tradic a zvyků, hudby nebo třeba pohádek. 

Tato věda byla velmi populární v 19. a 20. století, kdy v celé Evropě 

probíhaly národně uvědomovací procesy a projevil se zájem o folklór. Z této doby 

vzniklo nepřeberné množství pramenů, které bohužel vytvářejí chaotický obraz 

národa, který je nutné podrobit dalšímu kritickému zkoumání a srovnání s jinou 

vědou. 

Nejčastěji se tyto prameny věnují démonolatrii (viz níže) a magii, které měly 

pro zvládnutí přírodních a osudových sil v lidském životě největší význam a mohly 

se díky staré tradici a zkušenostem zachovat až dodnes (Váňa, 1990, s. 32).

9.1.3 Archeologické prameny

Předešlé dvě disciplíny jsou z hlediska svých poznatků zřejmě již 

uzavřenými vědami. Oproti tomu je archeologie oborem, který stále ještě nabízí 
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něco nového. Pouze tato věda podle Z. Váni poskytuje naději, že budou doplněna 

některá „prázdná“ místa ve výzkumu slovanského pohanství. 

Nejvíce poznatků bylo utvořeno, díky nálezům kultovních figur, obětišť, 

svatyní a jiných předmětů, které například dokládají názory na posmrtný život. Tyto  

prameny s sebou ale také přináší mnoho nejasností, jelikož jejich interpretace není 

snadná. Je velmi obtížné prokázat, že ta či ona stavba byla slovanským obětištěm, 

když zároveň nevíme, komu bylo toto místo zasvěceno a co se tam odehrávalo. Ani 

nálezy idolů (sošek bohů) neumožňují zjistit jméno či funkci božstva. Výjimkou 

potvrzující pravidlo je Perunova svatyně v Pereni v Novgorodu. Ta byla objevena 

s jistou důvěrou vzhledem k dříve nalezeným písemným pramenům (1990, s. 33). 

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud, chceme podat komplexní zprávu o 

pohanství Slovanů, je důležité, abychom porovnali a spojili výsledky všech 

zmíněných disciplín. 

Velkým paradoxem v tomto případě je to, že se jedná o vědní oblast, která 

má jednu z nejbohatších literatur, kterou ale netvoří autentická historická svědectví. 

Podle Z. Váni, tu však platí „tzv. zákon opačného účinku: čím méně pramenů, tím 

více literatury o nich28“. Proto podle něj vzniklo vedle cenných dokladů také mnoho 

bezcenných studií, ve kterých hrála velkou roli fikce. Jedná se například o Kroniku 

Konráda Bothona z roku 1492, která jako první vyobrazila domnělé podoby 

slovanských bohů. Vymýšleli si i kronikáři- např. polský Dlusgosz, v českých 

zemích tím proslul Václav Hájek z Libočan nebo Jan Středovský, v Rusku se pak 

objevil vybájený Gustinský pravopis a řada dalších. V téže době (počátkem 18. 

století) se objevovala i řada padělků figurek slovanských bohů (1990, s. 19).
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10. Slovanské mytologické představy

Slovanská mytologie je velmi těžko zrekonstruovatelná. Známe sice celou 

řadu svědectví o její existenci a o významné roli, kterou v životě slovanských 

národů hrála, ale nezachoval se ani jeden celý příběh, který si Slované vyprávěli. 

Ti si svoji tradici totiž předávali zpravidla ústně a pokud je nějakým 

způsobem mýtus zaznamenán, jedná se pouze o zlomek, který má navíc od své 

původní verze velký časový odstup. Těmito zlomky máme na mysli křesťanskou 

transformaci lidových zvyků, démonolatrii (uctívání démonů) a magii. 

10.1 Představy o vzniku světa a člověka

Původní názory Slovanů na vznik a podstatu světa nebyly zaznamenány 

žádným autentickým pramenem z doby, kdy by pohanství bylo ještě „živé“. Tyto 

báje známe až z novověkého folkloru, ve kterém je zachyceno velké množství jejich 

variant a které jsou rozšířené hlavně u východních Slovanů. 

Podstatou jejich mýtu je spolupráce Boha a satana při stvoření světa (viz 

příloha, text č.5). Ikdyž se tato báje kraj od kraje v podrobnostech liší, její jádro 

zůstává stejné, což svědčí o totožném původu. Ten vychází z primárního zážitku 

působení dobrých a zlých sil ve světě. Sil pociťovaných jako člověku příznivých 

nebo nepřátelských, které působí zvláště v pevné zemi, která sice dává člověku 

obživu, ale zároveň ho poutá svou tíží, zraňuje tvrdostí a činí nesmrtelným - v tom 

se projevuje satanův podíl na stvoření světa. Zmíněné protiklady člověk prožíval 

jako důsledek zápasu sil světla a temnoty v kosmu (Váňa, 1990, s. 53). 

I stvoření člověka se odehrálo díky spolupráci dvou odlišných sil, Boha a 

satana. „Bůh myl se v lázni a zpotil se; i otřel se věchtem a shodil jej z nebes na 

zemi. I přel se satan s Bohem, kdo má z věchtu stvořit člověka. I stvořil ďábel 

člověka a Bůh do něj vložil duši, aby až člověk umře, tělo šlo do země a duše 

k Bohu29“. Toto pohanské pojetí je v rozporu s křesťanskou ideologií, jelikož 

antropomorfní obraz Boha, který se myje v lázni, odpovídá spíše představám 

pohanských bohů s jejich lidskými vlastnostmi a potřebami. Satan dává člověku 

tělesnou podobu a spolu s ní i všechny útrapy jako tělesné slabosti, nemoci a smrt. 

                                                
29 VÁŇA, Z. Svět slovanských bohů a démonů, Praha: Panorama, 1990, ISBN 80-7038-187-6, s. 56. 



Na druhou stranu nemá ale nadvládu nad duší, která má božský původ a po smrti se 

vrazí zpět do božského světa. Tato myšlenka odporuje křesťanskému učení, které 

předpokládá, že duše může být i satanovým majetkem (1990, s. 57).

10.2 Představy o zemi, nebi a o hvězdách

Vzájemným poutem Slovanů byla kultura, jejíž jádro tvořila venkovská 

mytologie, kterou si předávali z generace na generaci ve folkloru. V dnešní době ji 

můžeme chápat jako pokus o vysvětlení přírody a jejích jevů. V mýtech také 

nalezneme tzv. protikladné síly, které spolu bojují o vládu nad světem. 

Jedním ze základních znaků slovanského pohanství byla velká úcta k zemi, 

kterou považovali za živou bytost a matku všeho živého na svém povrchu. Tento 

kult se vyskytuje i u mnoha jiných světových národů. „Tráva jsou její vlasy, vodní 

toky její žíly, skály její kosti30“. Člověk ji pokládal za svoji živitelku, modlil se k ní 

a přinášel jí mnoho obětí. Byla pro něj pomocnicí v nemoci, protože mu dávala 

léčivé byliny. Snažil se ji chránit a nedovoloval, aby se ji dělo nějaké příkoří (Váňa, 

1990, s. 58).

Stejně jako zem bylo pro Slovany důležité nebe, které bylo chápáno  jako 

sídlo bohů. Tak, jako byla země jejich matkou, bylo nebe otcem. Představy o 

podobě nebe čerpáme z etnografických pramenů, které jsou ale poznamenány 

křesťanským vlivem, který na tuto problematiku velmi působil. 

Z mnoha těchto materiálů vyplývá, že slovanský člověk měl v úctě všechna 

nebeská tělesa, jako je slunce, nebe či měsíc, ale i třeba jednotlivé hvězdy. „Pohled 

na hvězdné nebe vyvolával v člověku pocity spřízněnosti – každý měl podle nich na 

nebi svoji hvězdu, která se rodila a umírala spolu s ním31“. Proto je podle Slovanů 

počet hvězd na nebi stejný jako počet lidí na zemi. Hvězda je strážcem člověka, na 

které závisí jeho osud. Hvězdy dobrých lidí září v plném lesku oproti hvězdám, 

které patří zlým lidem a svítí jen matně. V okamžiku, kdy člověk umírá, jeho 

hvězda padá (1990, s. 61). 
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10.3 Slovanský panteon

Jak již bylo dříve několikrát zmíněno, je těžké sestavit přehledný systém

slovanského božstva. Bereme- li v úvahu souvislost slovanského obyvatelstva s 

jinými indoevropskými kmeny, můžeme se domnívat, že Slované měli systém 

skupiny bohů podobný jako oni. V tomto systému bylo množství bohů, kteří měli 

své rozdělené funkce a zároveň tu byl i jeden, který hrál podle dobových a místních 

podmínek hlavní roli. 

Je dokázané, že si Slované během stěhování národů přinesli do své vlasti 

uzavřený celek mýtických příběhů s vymezeným okruhem hrdinů. Již v těchto 

mýtech, vystupoval jistý bůh Perun, bůh hromu a jasného nebe, vládce všech bohů. 

Tento bůh se objevuje naprosto u všech Slovanů. Jelikož věřili, že všechny přírodní 

jevy řídí neviditelné ruce bohů, bylo jejich božstvo zřejmě ve většině případů 

spojeno s přírodními živly (Encyklopedie, 2004, s. 12).

10.3.1 Svarog

Svarog byl jedním z hlavních slovanských bohů. Považovali ho za boha 

oblohy, který zosobňoval nebeské světlo a teplo. Je často vyobrazen jako nebeský 

kovář, tvůrce všech věcí i společenských zákonů. Z. Váňa uvádí, že ustanovil zákon 

dnes nazývaný monogamie - jednomužství, jednoženství. Narušitelé tohoto zákona 

měli být uvrženi do ohnivé pece. Svarog měl dva syny Dažbogu (slunce) a 

Svarožice (oheň). Podle mýtů vládl Svarog mnoho let a poté předal vládu svým 

dětem, přičemž nejvyšším bohem se stal Dažbog (Váňa, 1990, s. 67).

10.3.2 Dažbog 

Tento bůh byl synem boha nebeského ohně a světla, a proto působil jako 

zprostředkovatel a dárce těchto základních podmínek života na zemi. Jako solární 

bůh byl spojován s „viditelným“ sluncem a uctíval se zejména v ročních rytmech 

slunovratů a rovnodenností, které měly pro Slovany jakožto zemědělce velký 

význam. Jeho symbolem na zemi byl oheň, který byl považovaný za posvátný. 



Dažbog prý žije ve zlatém paláci na východě, v zemi hojnosti, kde léto 

nikdy nekončí. Každé ráno vyjede na svém démantovém voze taženém bílými 

koňmi, které chrlí oheň a přejede s ním po obloze. Na jeho cestě ho doprovázejí dvě 

krásné panny - Jitřenka a Večernice. V jeho nebeské radě zasedá sedm soudců, 

které představují planety. Některé mýty představují Dažbogu jako bytost, která se 

každé ráno narodí, v poledne dospěje a večer zemře (Mytologie, 2006, s. 257).

Není těžké pochopit, proč v čele slovanského panteonu stojí bohové slunce a 

ohně, když si uvědomíme, že například Rusové mají jedny z nejkrutějších zim na 

světě. Tito bohové jim dodávají teplo a světlo, které pro ně neznamená jen pohodlí, 

ale i samotný život. 

10.3.3 Perun

Perun je bohem hromu, bouře a blesku a stejně jako u většiny Indoevropanů 

stojí v čele národního panteonu. Tento „hromovládce“, jak je výše zmíněno, byl 

uctíván ve všech slovanských oblastech a objevuje se také v mnoha písemných 

pramenech32. „Například Ján Kollár ve svých Zpievankách říká: „Dávno, předivno, 

že jeden z nejstarších a dávno zmizelých bohů slovanských v ústech Slováků ještě 

po dnešní den tak žije, jakoby v každém městě chrám, v každé vesnici sochu, na 

každém kopci oltář, a v každém domě kněze měl. Není dne, hodiny, ba ani 

okamžiku, kdy bychom mezi Slováky neslyšeli opakovaná slova : Perun, Peron, 

Parom33“.

Perun byl mezi Slovany známý i pod jinými jmény, například: Param, 

Perkunas, Parchunus, Perkuns, Pernu, Prón aj. Byl také uctíván jako vládce nebes, 

lidstva a ostatních božstev, byl bohem míru i války a pod jeho ochranou stálo 

slunce, měsíc a všechny hvězdy. Jeho atributem byla sekera, která byla oblíbenou 

zbraní slovanských bojovníků. Byl vtělenou pravdou, ochráncem spravedlnosti a 

dozorcem nad pozemskými soudy. Ochraňoval zemědělce, jejich úrodu a zároveň 

byl pánem počasí i podsvětí (Šindelářová, 2003, s. 13). 

                                                
32 O Perunovi psal mimo jiné i Karel Havlíček Borovský, ve svém díle Křest svatého Vladimíra.
33 ŠINDELÁŘOVÁ, I. Mýty a báje starých Slovanů, Fontána, 2003, ISBN 80-7336-132-9. s. 12.



10.3.4 Veles

Veles (Volos) byl považován za boha skotu a zřejmě i polní úrody. Protože 

stáda dobytka pro Slovany představovala hlavní zdroj bohatství, působil Veles jako 

ochránce veškerého majetku. 

Jeho atributem jsou býčí rohy, díky kterým byl po přijetí křesťanství 

neprávem degradován na démona čerta. 

Tito čtyři výše zmínění bohové tvoří základ jednotného slovanského 

panteonu. Další bohové, kterých je velké množství, se již dělí podle oblasti, kde se 

vykytují. Z. Váňa je rozděluje do několika skupin: na božstva ruská, kam zařazuje 

například boha Striborga, Chorse, Simargla, Mokoše,či Trojana. Druhou skupinou 

jsou polabsko-baltští bohové, kam patří Svarožic, Svantovit a Triglav. Poslední 

skupinou jsou ostatní bohové a bohové západních a jižních Slovanů, jejichž výčet 

ani charakteristika není pro naši potřebu důležitá (Váňa, 1990, s. 75). 

10.4 Přírodní duchové a démoni

Oproti výše zmíněným bohům tvoří démonolatrie, což je kult přírodních 

duchů a bytostí nižšího řádu, nejširší etnografickou oblast slovanského pohanství. 

Tyto duchové a démoni byli v lidských myslích natolik zakořeněni, že je ani 

křesťanství nedokázalo vymýtit. Slované byli natolik spjati s přírodou, že pro ně 

bylo snazší vzdát se bohů, ale ne bytostí, které vnímali v přírodních jevech a s nimiž 

se potýkali pomocí magických praktik. 

Etnografické zdroje o démonolatrii, jsou sice nejširším zdrojem našich 

vědomostí o slovanském pohanství, ale musíme je využívat s velkou opatrností. Ne 

všechny lidové představy a zvyky mají  totiž předkřesťanské kořeny a často vznikly 

až po pozdějším vlivu jiných kulturních oblastí. 

Příběhy líčí animistické duchy a bytosti, které jsou někdy hravé, jindy kruté, 

které ovládají zemi, slunce, vítr nebo vodu. Tito duchové jsou ve slovanské 

psychice zakotveni tak pevně, že dodnes existují v povědomí lidí na východním 

pomezí slovanského světa a křesťanství jako tzv. dvojeverie čili dvojí víra 

(Mytologie, 2006, s. 257). 



S mnoha démonolatrickými tvory se dodnes setkáváme v pohádkách a 

lidových vyprávěních. 

10.4.1 Duchové země

Do této oblasti se zařazují duchové hor, skal, jeskyň a kamenů. Jedná se o 

různé horské víly, skřítky, nebo obry. Nejvýznamnějším duchem země je však sama 

Matka země. 

Matka země

O tomto božstvu jsme se již výše zmínili, ale jeho význam stojí za rozšíření. 

Slované tuto bohyni „matku“ uctívali narozdíl od jiných božstev vždy v její přírodní 

podobě (jako zem) a nikdy ji nezobrazovali s lidskými rysy. 

Zjara ji považovali za „těhotnou“ a nikdo ji nesměl uhodit motykou nebo 

pluhem až do jarní rovnodennosti. Pokud s ní zacházeli s úctou, odměnila se jim 

hojností; část z jejích darů bylo třeba „vrátit“, proto se např. vylévalo víno do jamky 

nebo se pohřbíval chléb. U těchto obřadů se pronášely posvátné přísahy s kusem 

země v ruce nebo v puse a svatební sliby s kouskem hlíny na hlavě. Matka země 

byla také pokládána za jakési orákulum. Venkované do ní vyhloubili jámu, do které 

hovořili a naslouchali její odpovědi. Až do 20. století se v případě, že před lidskou 

smrtí nebyl „po ruce“ kněz, lidé zpovídali do této prohlubně a prosili Matku zemi o 

odpuštění (2006, s. 258). 

10.4.2 Vodní bytosti

Tento kult dosáhl ve slovanské mytologii největšího rozšíření a je bohatě 

doložen od nejstarších dob až do novověku. Slované chovali v úctě prameny, řeky, 

jezera, studánky, ale i bytosti jako nymfy, vodníky, víly, rusalky aj. 

Vodní bytosti mají většinou ženskou podobu. V popředí stojí rusalky a víly, 

které jsou vesměs popisovány jako krásné dívky s průsvitným tělem, v bílém šatě 

s dlouhými zlatými nebo rusými vlasy, jež jsou zdrojem jejich života a síly. Často 

jsou vyobrazeny, jak tančí a zpívají v kruhu. Jejich typickou vlastností je schopnost 

měnit se ve zvířata (nejčastěji v labutě, koně, sokola či vlka). Vyznají se ve 

věštbách a v léčení. 



Vztah těchto bytostí k lidem je rozporuplný. Mohou jim přinášet radost a 

pomáhat, ale zároveň i působit zlo, když se mstí lidem za urážky, za vyrušení z 

jejich klidu nebo za neuposlechnutí jejich příkazů. Aby si je lidé naklonili, přinášeli 

jim oběti v podobě koláčů, polních plodů, květů apod. k pramenům jejich potoků. 

Neblahý vztah k lidem měly většinou rusalky, které představovaly duše nešťastných 

lidí, např. nekřtěňátek, utopených dívek, sebevražedkyň nebo nevěst zemřelých 

před svatbou.

Mužským představitelem vodních bytostí byl vodní muž, neboli vodník. 

Jeho podoby se kraj od kraje liší, ale nejčastěji je vyobrazován jako starý, ohyzdný, 

muž se slizkým zeleným plnovousem, který lidem dělá příkoří. Má schopnost 

vylévat vodu z břehů, rozpoutávat bouře, topit lodě s námořníky nebo dívky, které 

se odvážily samy přijít k vodě. Stejně tak jako rusalky a víly se uměl přeměňovat ve 

zvířata. Ve dne se skrýval ve vodě a v noci vycházel na břeh, kde odpočíval a česal 

si svoje vlasy. Ve vodě jezdil na sumci a na souši proháněl koně i krávu. Mlynářům 

a rybářům se mstil za to, že narušovali jeho klid, a proto jim převracel loďky nebo 

trhal sítě (Váňa, 1990, s. 110-115). 

10.4.3 Vzdušné bytosti

Úcta k démonům větru a oblačných zjevů je obecně rozšířená a sahá do 

nejstarších dob. Slované rozlišovali nejméně tři bohy větru: severního, západního a 

jižního. Tito bohové, žili na ostrově Bujan, a jejich letora se odrážela v povaze 

větru, který obývali (např. Západní vítr Dagoda byl laskavý a jemný.).

Větrní démoni jsou divocí, ale nikoli vysloveně zlí. Stává se dokonce, že 

škodu, kterou lidem způsobí, nahradí. Jejich přízeň si lidé mohli získat oběťmi, 

kterými byla mouka nebo kousky chleba za okny. Věřilo se, že tito démoni mohou 

vyčistit vzduch od nemocí a dokonce prý mohou probouzet v lidech milostnou 

touhu. Nová encyklopedie Larousse zaznamenává kouzlo pronášené mužem, který 

má potíže, když se dvoří milované ženě. Vzývá proto kouzelné větry, aby vanuly do 

dívky touhu po něm (Mytologie, 2006, s. 258).

Vzdušným démonem byl i mráz, který byl uctívaný především u východních 

Slovanů. Býval zobrazován jako stařec, který přijíždí ve spřežení se třemi bílými 



koňmi a přináší lidem zimní počasí. Z tohoto démona se později stal předobraz 

Dědy Mráze (Váňa, 1990, s. 118). 

Výrazně negativní vzdušnou bytostí je Baba Jaga (v ruštině: baba=bába; 

jaga=čarodějka), o níž si vyprávěli bajky východní i západní Slované. Tato bytost je 

schopna měnit svoji podobu a předpovídat budoucnost. V Polsku je známá pod 

jménem Jezda, v Čechách jako Ježibaba. Nejčastěji je vykreslena jako vychrtlá 

stařena s dlouhými vlasy a špičatými zuby, která lítá ve dřevěném hmoždíři a pojídá 

malé děti (viz příloha, obr. č. 7). 

Baba Jaga je složitá postava mnoha tváří. Je zosobněním smrti a hraje 

velkou roli ve vztahu k plodnosti a osudu. Nejpůsobivějším výtvorem v příbězích o 

Babě Jaze je její dům, který stojí na čtyřech kuřecích nohách, které mu umožňují se 

otáčet a pohybovat. Čarodějka je zobrazována, jak sedí u kolovrátku a spřádá nit ze 

střev zemřelých lidí. Některé legendy dokonce praví, že má zuby, nos a prsa ze 

železa a její vlasy tvoří klubko propletených hadů (Mytologie, 2006, s. 258). 

Baba Jaga má též prorocký dar a může lidem rozdávat velikou moudrost. Ti, 

kdo chtějí mít prospěch z jejích darů, musí ale podstoupit svízelnou cestu do jejího 

domu, který se nachází v nejodlehlejší a nejnedostupnější části lesa. Potom ještě 

musí přežít náročné úkoly a zkoušky. 

Tato postava byla v myslích lidí natolik zakořeněná, že „přežila“ i příchod 

křesťanství a do současnosti je zdrojem velikého okouzlení. Křesťanství se snažilo 

mýty o Babě Jaze změnit tak, aby vypadala méně krutě. Některé pozdější legendy si 

ji dokonce pletou s Ježíšovou matkou Marií (2006, s. 258). 

S Babou Jagou se pojí příběh o dívce Vasilise (viz příloha, text č. 6), na 

kterém se právě v pozdějších verzích projeví vliv křesťanství. V těchto verzích se 

totiž více zdůrazňuje spásná moc dobročinných skutků více, než tajemná síla 

panenky a  mluvící lebky. 

Verze ve sbírce Ruské pohádky starého Petra začíná podobně, ale brzy se 

odchýlí. „Macecha zabalí dívce na cestu do chaty kousek plesnivého chleba a pár 

odpadků z kuchyně. Když tam Vasilisa dojde, uvidí služku, která stojí na předním 

dvorku, hořce pláče a utírá si slzy zástěrou. Dívka rozváže šátek vypráší jej, zbytky 

jídla strčí do kapsy a dá šátek služce, aby si jím osušila oči. U chaty je zubožený 

pes. Děvče rychle sáhne do kapsy pro kuchyňské zbytky a dá je psovi, který už 

dlouho nedostal nic pořádného k snědku. Tito tvorové ještě nikdy nezakusili 



takovou laskavost a později na oplátku dopomohou dívce k útěku z chaty Baby 

Jagy. Když Vasilisa dorazí domů, poví otci, že ji do chaty baby Jagy poslala jeho 

nová žena, a otec vyžene macechu i s jejími dcerami z domu34“.

10.4.4 Duchové domu, dvora, lesů a polí

„Neexistují podivnější duchové než ti, co obývali domovy Slovanů35“. 

Jedním z nich byl velmi opuštěný tvor nazývaný Domovoj. Jeho potlačované 

vzlykání bylo v noci slyšet jako praskot a sténání nábytku. Podle legendy se jednou 

tito duchové domova vzbouřili proti bohovi Svarogovi, který je za trest vyhnal 

z nebe. Oni pak padali na zem, přičemž propadli komíny do pecí, kde našli svůj 

domov.  

Jsou vyobrazeni, jako starci zcela pokrytí vlasy a chlupy, které mají i na 

dlaních a chodidlech (viz příloha, obr. č. 8). Jejich manželky Domovichy žily ve 

sklepech a oba společně varovali před nebezpečím a pohromou, která se k lidem 

blížila. Lidé se k těmto duchům měli chovat uctivě a neměli spát na místech, kde by 

jim v noci mohli překážet (např. u pece). V případě že by se lidé rozhodli 

přestěhovat, měli na to své Domovoje včas upozornit. 

Slované také znali duchy dvora Dvorovoje, ducha lázní Bannika a stodoly 

Ovinnika, kteří byli méně benevolentní než Domovoj s manželkou. 

Dvorovoj byl zodpovědný za smrt zvířat na dvoře a to hlavně těch, která 

měla bílou srst. Bannik se zase lidem mstil, pokud mu nenechali trochu vody po 

umytí, aby se mohl také osvěžit. Jestliže se tento rituál nedodržel, nebo někdo 

vstoupil do lázně, když se Bannik koupal, strašně se dotyčnému pomstil. 

Duch Ovinnik byl zobrazován jako černý kocour sedící v koutě ve stodole, 

který když se rozzlobil, mohl podpálit celý dům. Nová pole například obýval duch 

Polevik, který s oblibou trestal opilce a lenochy podobně jako duchové lesa Leši, 

kteří rádi dezorientovali lidi a nechali je bloudit v kruzích třeba celé dny 

(Mytologie, 2006, s. 262). 

                                                
34 KOLEKTIV AUTORŮ. Mytologie:Mýty pověsti a legendy, Praha: Fortuna Print, 2006. ISBN 80-
7321-201-3. s. 261.
35 KOLEKTIV AUTORŮ. Mytologie:Mýty pověsti a legendy, Praha: Fortuna Print, 2006. ISBN 80-
7321-201-3. s. 262.



11. Charakteristické znaky slovanského pohanství

11.1 Kult stromů

Úcta ke stromům tvořila neoddělitelnou část slovanského pohanství, což 

nám dosvědčují prameny ze všech slovanských oblastí. Tato úcta se chovala ke 

všem stromům, o kterých se domnívali, že je v nich usídlena nějaká posvátná nebo 

démonická bytost. Většinou šlo o stromy staré, vykotlané nebo něčím jiným 

charakteristické. 

Nejposvátnějším stromem byl pro Slovany, stejně jako pro většinu 

indoevropských národů, dub. Ten byl zasvěcen hromovládnému bohovi Perunovi. 

Lidem imponoval díky svojí síle, mohutnosti a tvrdosti dřeva. Přinášeli k němu 

oběti pro Peruna v podobě kohoutů, slepic, chleba nebo masa a zaráželi do něho 

střely. 

Druhým významným stromem byla pro Slovany lípa, která se pojila 

s kultem Matky boží. Lidé ji prosili o uzdravení nemocných a sloužili se u ní mše. 

Přinášeli k ní oběti a svíce. Lipovému dřevu se připisovala magická moc v boji proti 

zlým démonům a věřilo se, že je bezpečným útočištěm při bouřce, jelikož do ní 

nikdy neuhodí blesk. 

Všeobecné úcty se dočkalo i jmelí, které bylo považováno za ochranný a 

léčivý prostředek (S tímto kultem jsme se již setkali u Keltů.). Roubovalo se na 

ovocné stromy a pokládalo se kolem úlů, aby se včelstvo dobře rozmnožovalo. 

Trhalo se o vánoční době během zimního slunovratu, přičemž se nesmělo sekat, ale 

jen lámat rukou přes bílé plátno. 

V jiných magických praktikách hrál velmi významnou roli jalovec, divoká 

růže, hloh, trnka aj. Tyto stromy byly většinou používány jako ochranný prostředek 

proti čarodějnicím, zlým démonům a duchům (Váňa, 1990, s. 142-144). 

11.2 Kult zvířat

Zvířata nebyla pro Slovany jen němá stvoření, ale stejně jako u Keltů tvořila 

tajemný svět, kde bylo mnohokrát zvíře považováno za vtělení nějakého ducha nebo 

člověka. 



11.2.1 Kůň a býk

Kůň a býk patřili mezi nejvíce uctívaná domácí zvířata. Býk byl často 

obětováván bohu Perunovi a byl pojímán za symbol plodivé síly. Například pro 

Maďary je vůl natolik posvátným zvířetem, že ho není možné zabít ani týrat, natož 

jíst jeho maso, což je velký hřích.

Úcta ke koním je u Slovanů patrná z mnoha etnografických záznamů. Byli 

spojováni většinou s válečným a solárním kultem, chovali se ve zvláštních ohradách 

a pečovali o ně kněží. V Pobaltí byl nejdůležitějším zvířetem při věštbách. Díky 

jeho pomoci se lidé rozhodovali o válce či míru (Encyklopedie, 2004, s. 114). 

Kůň byl pro Slovany natolik vzácné a drahé zvíře, „že jeho smrt byla 

oplakávána jako by zemřel člen rodiny36“. Dokonce se mu dostalo někdy takové 

pocty, že byl pohřben spolu se svým pánem (viz příloha, obr. č. 9) nebo i sám. O 

tom svědčí nález z Dolních Věstonic, z 9. století n. l. (viz příloha, obr. č. 10). 

O kultu koní se dochovalo mnoho archeologických nálezů, kterými jsou 

nejčastěji jejich sošky (viz příloha, obr. č. 11).

11.2.2 Ostatní zvířata

Za zvíře, které chránilo lidský domov, byl považován had nebo pes. Naopak 

se zlými silami se spojovala kočka a koza, kdežto kohout patřil k oblíbenému

obětnímu zvířeti, který tyto zlé síly plašil.

Velmi oblíbenými druhem mezi ptáky byly vlaštovky a čápi, jejichž hnízdo 

na domě bylo lidmi vítáno. Chránili totiž dům před požárem, bleskem a přinášeli do 

něj štěstí. Za svatého ptáka, kterého není možno zabíjet, byl považován např. 

skřivánek, slavík, orel nebo labuť, kukačka a sokol. 

Člověk uctíval i některá divoká zvířata, mezi kterými hrál největší roli 

medvěd, jelen a vlk. Medvěd byl podle Slovanů člověk ve zvířecí kůži, což 

usuzovali podle jeho schopnosti chodit po dvou nohou. Ochraňoval lidi před 

démony a zlými kouzly, pomáhal ženám v těhotenství, a proto s ním medvědáři 

obcházeli domy a stavení. 

                                                
36 VÁŇA, Z. Svět slovanských bohů a démonů, Praha: Panorama, 1990, ISBN 80-7038-187-6, s. 148. 



Posvátným zvířetem byl i vlk, který byl ctěn, díky své schopnosti 

ochraňovat před zlými démony, které požíral (Váňa, 1990, s. 148-149). 

11.3 Slovanské svátky a slavnosti

Slovanské svátky a slavnosti se většinou vázaly k významným cyklům roku, 

jako byl zimní nebo letní slunovrat, příchod jara a podzimní sklizeň. Určitým 

činitelem byl tedy zdánlivý pohyb Slunce, který byl sledovaný zejména v solárních 

kultech, které hrály u Slovanů velkou roli. Hlavní smysl těchto slavností byl 

zemědělský. V popředí vždy stály obřady, jejichž cílem bylo ovlivnit přírodní 

zákony a síly. Chtěli si tím totiž zajistit bohatou úrodu.

Po příchodu křesťanství se tyto slavnosti ztotožňovaly s církevními svátky 

(velikonoce, vánoce, letnice apod.), přičemž si ale stále udržovaly svůj pohanský 

ráz (1990, s. 205). 

11.3.1 Zimní slunovrat

Slavnosti zimního slunovratu se skládaly z několika dílčích svátků, jimiž byl 

tzv. kračun (svátek nejkratšího dne v roce), ovseň či useň (svátek posypávání lidí 

zrním), koleda (svátek obcházení s figurou) a různé maškarní průvody před svátkem 

Tří králů. O všech těchto svátcích máme nesčetné etnografické doklady a jejich 

slavnosti se kraj od kraje mírně odlišují.

Nejzajímavějším (a pro dnešního člověka nejbližším) svátkem je koleda, 

jejíž podstata byla založena na obcházení s tzv. děťátkem, s figurou symbolizující 

nově zrozené slunce, které je obrazem začátku nového ročního cyklu. Lidé chodili 

s písněmi, říkadly a prosbami o podarování, přičemž na štědrosti lidí závisela 

záruka bohaté úrody (Váňa. 1990, s. 207). 

Toto období bylo ale hlavně dobou vánočních svátků, které se spojovaly 

s mnoha lidovými zvyky a především se vyznačovaly pálením ohňů. Jedním zvyků 

je například tzv. pálení vánočního polena. Obřad k tomuto zvyku se zřejmě kvůli 

studenému a nevlídnému počasí konal uvnitř domu. To dodávalo zvyku ráz 

soukromosti a ostře tak kontrastoval s letní slavností (viz níže). Dodnes se tato 

tradice drží u jižních Slovanů (v Srbsku). Jedná se obyčejně o dubový, olivový nebo 

bukový špalek, který lidé zapálí a podle toho, kolik z něj po určité době hoření 



setřesou jisker, věří, že budou mít stejně tolik selat, telat nebo kůzlat. Někde je 

zvykem poleno vynášet i do polí, aby ho tím ochránili před krupobitím. Zbytky 

tohoto špalku se pak po celý rok schovávají, protože ochraňují dům před požárem a 

blesky (Frazer, 2007, s. 579). 

11.3.2 Jarní slavnosti

Hlavním motivem jarních slavností bylo tzv. vynášení Smrti. Většinou se 

jednalo o figuru, která představovala smrt a lidé ji za zpěvů a her nesli k řece, kde ji 

potápěli a vysmívali se jí, že jim už nemůže uškodit. V tomto obřadu byla Smrtka 

původně duchem rostlinstva, který byl na jaře každoročně zabíjen, aby se mohl 

vrátit v plné síle mládí. 

Tento zvyk je spojen s projevy radosti, ale zároveň se tu objevuje i strach a 

hrůza, jež dávají najevo ti lidé, kteří Smrtku nesou. Ta totiž nebyla jen bohem 

rostlinstva, ale představovala také veřejného obětního beránka, na něhož se 

naskládala všechna zla, která se v minulém roce na lidi snesla. U takové události je 

tedy radost i strach pochopitelným projevem.

K jarním svátkům patří ještě například tzv. kukerské hry, které mají silné 

erotické prvky. Tyto svátky se konaly hlavně v Bulharsku, kde Kuker, což byl muž 

se zvířecí maskou a s dřevěným falem, slavil svatbu se ženou, která pak předstírala 

těhotenství a porod. Spolu s tímto svátkem se prováděla rituální setba a orba polí.

Všechny jarní svátky symbolizují přechod od nevlídného zimního období do 

léta a přinášejí s sebou pocity radosti z vítězství života nad smrtí (Váňa, 1990, s. 

205). 

11.3.3 Letní slunovrat

Slavnosti letního slunovratu zaujímaly v lidském životě ze všech svátků 

nejdůležitější místo. Názvy a zvyky se sice v různých krajích lišily, ale společné 

motivy byly stejné. Nejběžnější byly obřady koupání, pálení ohňů a skákání přes ně 

a také strojení a pohřbívání symbolických figur.

Posláním těchto svátků bylo zajistit zdárný průběh léta a procesu zrání 

s dostatkem vláhy (koupání), tepla (pálení ohňů) a plodivé síly (Váňa, 1990, s. 214). 



V Rusku se na počátku léta pořádají slavnosti podobné vynášení Smrti, na 

kterých vystupuje tzv. Kostrobonko, Kostroma, Kupalo lada nebo Jarilo. Tyto 

postavy se objevují i na Ukrajině, kde je obyčejně zvykem pořádat na Velikonoce 

pohřeb bytosti zvané Božstvo jara, neboli Kostrubonko. 

V podvečer sv. Jána si lidé vyrobí ze slámy figurínu jménem Kupala. Tu 

oblečou do ženských šatů, na krk dostane náhrdelník a na hlavu věnec z kvítí. 

Potom porazí strom, který ozdobí stuhami a vztyčí na domluveném místě. Poblíž 

tohoto stromu, kterému se říká Marena (Zima, Smrt), se postaví Kupala a stůl 

s vodkou a zákusky. Následující večer zapálí hranici, přes kterou mládenci a panny 

v párech skáčou spolu s figurínou. Následující den Kupalu i strom odstrojí a hodí 

vše do potoka (Frazer, 2006, s. 300). 

S letními slavnostmi se spojuje i postava tzv. Obilné matky, jinak zvané 

Matka žita, pšenice, ovsa apod. Nazývá se tak poslední snop ze sklizeného obilí, 

nebo věnec z posledních klasů, který se dá na hlavu některému děvčeti. Tento věnec 

si lidé schovají do jara, kdy z něj vezmou několik zrnek a přimíchají je do setby.

V Polsku se poslednímu snopu říká Baba, protože lidé věří, že v něm 

opravdu sedí stařena. V Čechách se dokonce zhotovuje z posledního snopu figurína 

s kloboukem, která se veze na posledním voze domů a dvě děvčata ji odevzdávají 

hospodáři zároveň s věncem. K tomuto zvyku se vztahuje i pověra, že dívka či žena, 

která váže snop jako poslední, porodí v příštím roce potomka. Někdy na ni ženci 

dokonce volají „máš babu“ nebo „jsi baba“. Naproti tomu když se v oblasti Krakova 

stane, že poslední snop váže muž, říká se mu, že v něm „sedí dědek“. Jestliže tu 

poslední zavazuje žena, zavážou ji do snopu tak, že jí je vidět jen hlava a musí 

v této podobě dojet až domů, kde ji rodina polívá vodou. Ve snopu musí zůstat po 

celou dobu slavnosti, kdy se tančí a hoduje. Zároveň se jí celý následující rok říká 

„Baba“ (Frazer, 2007, s. 374). 

11.4 Kult ohně

Stejně tak, jak jsme se s tím setkali u Keltů, hraje oheň velkou roli i v životě 

Slovanů. Měl pro ně magický a očistný význam. Rozdělávali ho také pravěkým 

způsobem pomocí tření dřeva, které muselo být většinou lipové nebo dubové. 

Speciální význam měl pro Slovany tzv. nouzový oheň, kterému říkali 

„divoký“. Tento druh ohně se objevoval všude po Evropě a jeho podstatou bylo, že 



se nejprve musely uhasit všechny planoucí ohně v okolí a až teprve potom se 

pomocí rituálu mohl zapálit nový, živý oheň, který měl magické schopnosti. 

Zapaloval se například v době vypuknutí morové epidemie a různých dobytčích 

nemocí,  pro které byl považován za stoprocentní lék.

Rituál, kterým se rozžínal tento nouzový oheň, měl velmi přísná pravidla. 

Nebylo možné použit libovolné dřevo, ani ho nemohl zapálit kdokoli. Od tohoto 

zažehnutého ohně se pak zapálila hranice, přes kterou se hnala některá zvířata, 

například prasata, krávy nebo koně. Lidé si z hranice nakonec odnášeli uhlíky, 

pomocí kterých se doma zažehli svůj vlastní oheň. Také popel z těchto hranic měl 

kouzelné účinky. Sypal se proto do polí, dával dobytku do žlabu, bral se domů jako 

lék, který se přikládal na nemocnou část těla, nebo se míchal s vodou, kterou 

nemocný musel vypít (Frazer, 2007, s. 582). 

11.5 Slovanské oběti

Slované, stejně jako jiné národy, prováděli rituální oběti, které byli vrcholem 

každého jejich obřadu. Nejčastějším cílem těchto obětí byla snaha získat si přízeň 

určitého božstva nebo démonické bytosti. Většinou bylo obětováváno domácí zvíře 

nebo alespoň jeho maso. Různé prameny se zmiňují o obětovávání skotu, ale i 

drobnějších zvířat jako byli například kohouti či slepice. 

Slované neobětovávali jen tzv. krvavé oběti, ale třeba i zrní, chléb, pečivo 

nebo sýr a med (Encyklopedie, 2004, s. 144).

V historických pramenech však nalezneme i zprávy o obětech lidských, 

které jak se zdá, byly u Slovanů pravidlem až do velmi pozdní doby. Podobně jako 

Keltové, obětovávali Slované své válečné zajatce, ale i děti, vdovy a neprovdané 

dívky či mladé jinochy. 

Hlavní příležitostí k obětem byly důležité hospodářské práce nebo rodinné 

události, jako svatba, narození, nemoc či smrt. Funkci obětníka, čili toho, který oběť 

vedl, plnil člověk, který měl věštecké schopnosti a byl považovaná za 

„posvěceného“ (Váňa, 1990, s. 202). 

„K etnografickým zvláštnostem, doloženým i archeologickými nálezy, patří 

tzv. figurální oběť, která měla dvojí smysl: buď byla místo skutečného zvířete 

obětována jen jeho figurka, zhotovená z těsta, vosku, hlíny, ze dřeva nebo z kovu, 



např. berana, býka, koně, vepře apod., nebo byl figurkou vyjádřen předmět, o nějž 

se prosilo, např. příslušné zvíře, dítě apod37“.

                                                
37 VÁŇA, Z. Svět slovanských bohů a démonů, Praha: Panorama, 1990, ISBN 80-7038-187-6, s. 204. 



12. Komparace Keltů a Slovanů 

Na základě výše probraných kapitol provedeme vzájemné srovnání 

mytologických systémů keltského a slovanského národa.

S. Bartlettová uvádí, že se obě civilizace vyskytovaly Evropě téměř 

současně, Keltové 1100 př. n. l. - 400 n. l. a Slované 1000 př. n. l. – 600 n. l. (2009, 

s. 26). Zároveň se oba národy zařazují do indoevropské skupiny národů, což 

naznačuje, že bychom mohli v jejich komparaci nalézt několik společných témat. 

Spřízněnost obou národů ale nevyplývá nejen z jejich společného 

indoevropského základu, ale i ze styků, které měly keltské kmeny s původními 

obyvateli praslovanské oblasti, do které Keltové pronikli. Způsob, jakým se tyto 

vztahy promítly do jejich mytologie, studují jazykovědci, kteří ale nedosahují úplné 

shody. S větší pravděpodobností můžeme uvažovat o určitém kulturním dědictví, 

které se projevuje v archeologických a v náboženských představách jednotlivých 

národů (Váňa, 1990, s. 47). 

Na počátku je důležité říct, že oba mytologické systémy lze jen ztěží 

spolehlivě zrekonstruovat a podat celistvý obraz jejich mytologického světa.  Jak u 

Keltů, tak u Slovanů se totiž nezachovalo mnoho původních autentických pramenů 

a jednotlivé mýty se většinou objevily jen v podobě nějaké zmínky či zlomku. To, 

co z mýtů lidé znají dnes, je výsledkem dlouhého procesu, ve kterém na tyto 

„střípky“ působily vlivy jiných civilizací a také lidská fantazie, která se projevila 

zejména ve folklórních sběrech mytických představ a vyprávění, které probíhaly 

hlavně v 19. a 20. století. 

Jestliže srovnáme archeologické nálezy s těmito zlomky mýtů, poznáme, že 

původní mýty keltského i slovanského národa byly založeny na představách, které 

se ponejvíce spojovaly s přírodou a se zvířaty. 

12.1 Vliv křesťanství

Obě námi sledované civilizace poznamenal vzestup křesťanství, které mělo 

velký vliv na jejich původní mytologické představy. Keltové byli římskou mocí 

poraženi ve 4. století n. l. a od této doby se Římané snažili keltské mýty a celý 



jejich pohanský svět nějakým způsobem vymýtit. Považovali ho totiž za „výtvor 

ďábla“, který není hoden působit na lid. 

Od 8. století se situace zlepšila, jelikož křesťanští mniši a misionáři zřejmě 

pochopili, že právě mýty jsou spojnicí mezi nimi a obyčejným lidem. Začali  proto 

keltské mýty upravovat v souladu s křesťanskou vírou. Tímto způsobem byla 

přepracována například vyprávění o svatém grálu nebo artušovské legendy. 

Ke Slovanům se křesťanství dostalo zhruba v 9. století n. l. a jeho vliv se 

nejvíce projevil v oficiální kulturní sféře. V lidových vrstvách totiž bylo původní 

pohanství natolik zakořeněno, že se ho lidé nechtěli vzdát. Proto můžeme mnoho 

pohanských prvků vysledovat dodnes, stejně tak jako jejich skryté náznaky 

v křesťanských verzích.

12.2 Vztah k přírodě

To, co mají Keltové se Slovany bezpochyby společné, je jejich silný vztah 

k přírodě, který bychom nalezli i u mnoha jiných indoevropských národů. 

Keltové i Slované uctívají přírodu se všemi jejími částmi a projevy, ve 

kterých se podle nich projevuje božská moc. Tento přístup je naprosto logický, když 

si uvědomíme, že oba národy žili spíše zemědělským způsobem života, který řídili 

podle toho, jaké bylo roční období a co se vykonávalo za práce. 

Oba tyto národy považují přírodu za živou bytost, která lid obdarovává 

svými plody. Proto ji chovají ve veliké úctě a přinášejí ji různé oběti (viz kap. 

10.4.1). 

Jejich obřady a slavnosti se konaly podle „zemědělských“ potřeb. Například 

u Slovanů se rok řídil podle pohybu Slunce na obloze, kdy nejdůležitějším 

obdobím, byl letní a zimní slunovrat (setba a žně). O letním slunovratu (kap. 11.3.1) 

se konaly velké slavnosti, při kterých se snažili naklonit si přízeň bohů, duchů a 

démonů a zajistit si tak bohatou úrodu. 

Naproti tomu Keltové byli původně spíše pasteveckým národem. Svůj rok 

nerozdělovali podle pohybu Slunce, nýbrž se řídili podle toho, kde se nacházela 

jejich stáda. Na prvního května (svátek Beltaine) slavnostně vyháněli svůj dobytek 

na pastviny a na prvního listopadu (Samhain) ho naopak před zimou zaháněli zpět 

do stájí.



Ke všem ročním slavnostem Keltové i Slované vykonávali obřady a rituály, 

které si jsou mnohdy velmi podobné. Například „žňové zvyky“ obou národů mají 

zřejmě podobné základy. Nemusí je vykonávat kněží, nemají jedno určité zvláštní 

místo, na kterém se obřad koná a věří se při nich spíše na duchy než na božstvo. 

Tyto slavnosti mají spíše magický než usmiřovací charakter. 

Naprosto typické jsou pro oba národy slavnosti a tradice, které se pojí 

s kultem ohně. Ten oba národy považovali za zástupce slunce na zemi a věřili 

v jeho očistné a ochranné účinky.

  

12.2.1 Kult stromů a zvířat

Společným znakem obou mytologických systémů je rovněž kult uctívání 

stromů a hájů. Nejprve lidé věřili, že strom je posvátná bytost, která má svoji duši. 

Později se začali domnívat, že je „pouze“ útočištěm nebo domovem této bytosti. Do 

dnešní doby se z tohoto kultu, dochoval zvyk stavění máje a májky, jehož 

významem je přinést do vesnice požehnání od „ducha stromu“. 

Oba národy mají shodné i to, že nejvýznamnějším stromem byl pro ně dub a 

jmelí, které na něm roste. Dalším uctívaným stromem je pro Kelty například tis, 

jasan nebo líska a pro Slovany lípa, jalovec, trnka či hloh.

Stejně tak, jak uctívali stromy, si vážili i zvířat, která podle nich mají také 

duši. Keltové i Slované uctívali zvířata jako jsou koně, kanci, jeleni, býci aj. 

Zvláštní postavení mají v obou mytologiích také ptáci.

12.3 Keltské a slovanské náboženství

Náboženství obou zkoumaných národů je, stejně jako všech původních 

Indoevropanů, polytheistické. Uctívání mnoha bohů není snadné popsat, jelikož u 

většiny známe pouze jejich jméno, ale funkci a působnost si můžeme pouze 

domýšlet. Je však pozoruhodné, že za touto mnohostí obě skupiny „tušili“ jednoho 

hlavního boha, který vládne všem ostatním. U Slovanů to zřejmě původně byl 

Svarog, bůh nebes a nebeského ohně, a později (od slovanské expanze) tuto roli 



převzal bůh hromu Perun. Ostatní bohové pak měli každý svoji dílčí funkci a 

většinou byli známí jen u některých slovanských kmenů. 

O náboženství Keltů víme, že bylo také velmi nesourodé, což je 

pochopitelné, když si vzpomeneme na polohu rozmístění keltských kmenů, které od 

sebe mnohdy dělily velké překážky. Je u nich tudíž velmi těžké stoprocentně určit 

jednoho hlavního boha, jelikož keltská božstva byla většinou pouze lokální. Jedním 

bohem, který se však objevuje u všech keltských kmenů, je sluneční bůh Lugh. 

U Slovanů se mnohem více než uctívaní bohů dochovala démonolatrie.  Tato 

slovanská víra v démony a duchy odolala tlaku křesťanství a zachovala se 

v některých svých rysech až do dnešní doby. Duchové a démoni jsou považováni za 

bytosti nižšího řádu, které jsou výrazem instinktivního prožívání přírody a 

osudových sil, které zasahují do lidského života. 

Nejdůležitější složkou keltského náboženství byli druidové, kteří prováděli 

většinu obřadů a zprostředkovávali tak lidem kontakt s božským světem. Naproti 

tomu slovanské náboženství „řídily“ dvě odlišné společenské skupiny. Vlastní kult 

božstev byl veden organizovanou skupinou knězů, která se ale vyvinula pouze 

v některých slovanských oblastech a druhou skupinou byla vrstva čarodějů a 

vědem, kteří ovládali nižší vrstvu náboženství (démonolatrii) a působili po celém 

slovanském světě. 

Společným znakem slovanského a keltského náboženství byl i tzv. 

polykefalismus (mnohohlavost), který se dochoval na archeologických nálezech 

různých sošek, idolů bohů. 

Pro slovanské pojetí světa je také typický tzv. dualismus, který je založen na 

opozici protikladů. Těmi například jsou: nebe - země, souš - moře, nahoře - dole, 

muž - žena, oheň – voda apod. Tyto protiklady odráží mýtický obraz světa, při 

jehož vzniku a trvání na sebe nestále působí protikladné síly dobra a zla. 

Jak již bylo mnohokrát řečeno většina slovanských a keltských kultů je 

spojena s přírodou. Keltové ani Slované si nestavěli žádné velké chrámy a většinu 

obřadů prováděli venku v posvátných hájích, výšinách či na polích. Spojovala je již 

výše zmíněná úcta ke stromům, zvířatům nebo k vodě. 



Jedním z jejich mnoha společných znaků je například kult slunce. To je u 

Keltů považováno za zdroj života, plodnosti, síly a útěchy před smrtí. Slovanský 

zemědělec zas vzhlížel k nebi jako ke svému otci, který mu daruje světlo, teplo a 

vláhu. Slunce si představoval jako nebeské oko, nebo jako zlatý vůz tažený koňmi.

Další podobnou oblastí jsou kulty spojené s vodou, která pro ně na jednu 

stranu představovala zdroj života (Věřili v její léčebné účinky.), ale na druhou 

stranu skrývala i mnohá nebezpečí v podobě různých démonů a duchů. Plynutí vody 

pro ně také znamenalo symbol principu života. 

12.4 Pojetí smrti a duše člověka

Slované věří, že každý člověk má svoji duši usídlenou v srdci. Tato duše je 

schopna se už i během života oddělit od svého těla a cestovat mimo něj. Může se 

přenést do jiných částí těla nebo dokonce i mimo jeho hranice. Tak opouští duše 

tělo například ve spánku nebo v bezvědomí, volně se pohybuje po světě a usazuje se 

například ve větvích stromů. Projevem těchto zážitků duše jsou hodně živé sny, 

které podle Slovanů měly věštecké schopnosti.

Při úmrtí člověka duše opouští své tělo a domov oknem. Odtud zřejmě 

pochází zvyk otevírat okno po smrti člověka, aby jeho duše mohla v klidu odejít. Ta 

potom zůstává různě dlouhou dobu (tři dny, týden, čtyřicet dní) poblíž těla, na 

hřbitově, na hrobě nebo i v domě, kde se pro ni upravuje postel, nechává se voda 

k pití i ke koupeli. 

Keltové také připouští určité stěhování duší, které se ale děje až po smrti 

člověka. Věří v posmrtný život, což nám dokazují častá vyobrazení „Onoho světa“ a 

zásvětí, nebo také posvátný kotel boha Dagdy, který měl zázračnou schopnost oživit 

mrtvé osoby. 

Obecně se Slované i Keltové domnívají, že pokračování života po smrti 

probíhá v jiné formě, která je ale velmi podobná pozemskému životu s jeho denními 

potřebami. O tom svědčí archeologické nálezy hrobů, do kterých pozůstalí vkládali 

věci denní potřeby. 

Slované si smrt i personifikovali a představovali si ji jako bíle oděnou 

stařenu, nazývanou Smrtnice. Ta byla vyzbrojena kosou, srpem nebo hráběmi. Pro 



Kelty smrt symbolizovala hlavně zvířata (havran, vrána), která se zjevovala 

v hodině lidské smrti.  



13. ZÁVĚR

. 

Cílem mé bakalářské práce bylo nastínit teoretickou problematiku mytologie 

a následně charakterizovat a porovnat mytologické představy dvou odlišných 

národů, kterými byli Keltové a Slované. 

Na základě vzájemného srovnání obou národů jsem došla k několika 

závěrům. Oba národy se řadí k indoevropské skupině národů, což předem napovídá 

existenci několika společných prvků, které se skutečně ve srovnání objevily. 

Při zpracovávání tohoto tématu jsem však mnohokrát pochopila, že daná 

problematika je natolik rozsáhlá, že není možné ji v této bakalářské práci plně 

obsáhnout. Proto jsem se zaměřila pouze na několikero témat a motivů 

mytologických představ, které mi osobně připadaly zajímavé a důležité. Zejména 

jsem se pak věnovala popisu zvyků a tradic, nastínění systému božských bytostí a 

charakteristickými představami daných národů o světě a jeho fungování.

Mytologické obrazy světa Keltů a Slovanů si jsou velmi podobné. Hlavním 

společným rysem se mi jeví jejich velká spřízněnost s přírodou. Věří, že její projevy 

jsou způsobeny určitou božskou či démonickou mocí, kterou ovšem mohou ovlivnit 

systémem obětí, obřadů a rituálů. Toto jejich spojení s přírodou si vysvětluji tím, že 

to byla právě ona, kdo nejvíce určoval jejich život, jelikož obě zkoumané skupiny 

se řadily k národům, jejichž hlavní obživou bylo zemědělství  nebo pastevectví. 

Proto se většina keltských a slovanských obřadů vztahovala k uctívání božstev a 

bytostí, které „zajišťovaly“ jejich existenci. 

Keltové a Slované mají společných motivů v mytologii velkou spoustu. 

Zajímavé je například téměř shodné uctívání stromů (zejména dubu), kultu slunce a 

ohně. Jejich rituály a obřady si jsou natolik podobné, že opravdu předpokládám 

společný původ této příbuznosti v indoevropské skupině národů.

Oba národy mají zároveň problém, který se týká pramenů jejich mytologie. 

Velmi podobně se totiž střetávaly s různými civilizacemi, které mnohdy působily na 

jejich kulturu značně destruktivně. Prameny obou národů většinou nejsou 

autentické, tudíž je velmi těžké například zrekonstruovat systém jejich božstev nebo 

vůbec vyprávět nějaký konkrétní původní příběh.



Přínosem této bakalářské práce je podle mého názoru nástin dvou různých 

mytologických systémů, jejichž rozbor a srovnání je dokladem jejich možného 

společného mýtického základu.

Pro další výzkum v této oblasti by podle mého názoru bylo dobré 

pokračovat ve zkoumání obou systémů, avšak s větší podrobností. Tato práce, totiž 

nerozlišovala jejich další mýtické diferenciace, která jsou patrné z toho, že se oba 

národy dále tříští na několik dalších kmenů a skupin, které se od sebe rovněž 

v něčem odlišují. 
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ANOTACE

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na mytické obrazy světa v keltské 

a slovanské mytologii. 

V první části shrnuji teoretické poznatky o mytologii, jakožto vědě, která 

zkoumá jednotlivé mýty a lidské odezvy na ně. Vymezuji zde základní pojmy, které 

s touto tématikou souvisí, a popisuji několik novověkých teorií o mýtech, které 

pomohou lepšímu pochopení celé teoretické problematiky.

Dále charakterizuji mytologické systémy keltského a slovanského národa, 

které nastiňuji  pomocí základních rysů těchto systémů. Rozebírány jsou například 

jejich náboženské představy, tradice a zvyky nebo konkrétní mýty. 

V poslední části se zaměřuji na vzájemné srovnání obou probraných 

mytologických systémů a vymezuji jejich základní shody a odlišnosti. 



ANNOTATION

In my bachelor thesis I concentrated  on the mythical presentment of the 

world in the mythology of Celts and Slavs.

In the theoretical part I summarize a theoretical  knowledge about 

mythology as a science which examines the particular myths and human responses 

to them. I specify the basic concepts that are related to this issue and describe a few 

of the modern theories of myth, which help to better comprehension of the whole 

theoretical dilemma.

Further I characterize the mythological systems of Celtic and Slavonic 

nations. I describe them through the fundamental attributes such as religious 

imaginations, traditions, customs and particular myths.

In the final part of the bachelor thesis I concentrate on juxtaposition of both 

mythological systems. I define their congruencies and divergences.



PŘÍLOHA - MAPY

Mapa č.1 – Keltský svět

Zdroj: CLARUSOVÁ, I. Keltské mýty: Člověk a jeho „Jiný svět“, Praha: Vyšehrad, 
2001, ISBN80-7021-480-8, s. 16. 



Mapa č.2 -  Rozdělení slovanských národů na východní, západní a 

jižní

Zdroj: PROFANTOVÁ, N., PROFANT, M. Encyklopedie slovanských bohů a 
mýtů, 2. vyd. Praha : Libri, 2004. ISBN 80-7277-219-8, s. 10. 



Mapa č.3 -  Slovanská expanze v 6. století

Zdroj: PROFANTOVÁ, N., PROFANT, M. Encyklopedie slovanských bohů a 
mýtů, 2. vyd. Praha : Libri, 2004. ISBN 80-7277-219-8, s. 8. 



PŘÍLOHY – SCHÉMATA

Schéma č.1 – Jazykové vztahy v indoevropské jazykové skupině

Zdroj: VÁŇA, Z. Svět slovanských bohů a démonů, Praha: Panorama, 1990, ISBN 
80-7038-187-6, s. 11.



PŘÍLOHY – OBRÁZKY

Obrázek č. 1 - Kotel z Gundestrupu

Zdroj:  http://www.pohanstvi.net/kelti/gundestrup.jpg



Obrázek č.2 – Druid z Costume

Zdroj: http://www.freewebs.com/histrynow/Ancient%20Druid%20pic.jpg

Obrázek č. 3 – Bůh Taranis

Zdroj: http://www.pohanstvi.net/kelti/gundestrup2.jpg



Obrázek č. 4 - Teutates

Zdroj:http://www.kalipedia.com/kalipediamedia/penrelcul/media/200707/18/relycul
t/20070718klpprcryc_122.Ies.SCO.jpg

Obrázek č. 5 - Cernunnos

Zdroj: http://astroromp.com/skyla/cernunnos-11_1192291209.jpg



Obraz č. 6 – Epona 

Zdroj: http://www.timelessmyths.com/celtic/gallery/epona.jpg



Obrázek č.7 - Baba Jaga (Autor: Ivan Bilibin)

Zdroj: http://www.oldrussia.net/finbababig.jpg



Obrázek č. 8 Domovoj (Autor: Ivan Bilibin)

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bdek_(Domovoj)



Obrázek č. 9– Nález hrobu člověka s koněm

Zdroj: PROFANTOVÁ, N., PROFANT, M. Encyklopedie slovanských bohů a 
mýtů, 2. vyd. Praha : Libri, 2004. ISBN 80-7277-219-8, s. 114. 



Obrázek č.10 -  Nález hrobu koně

Zdroj: PROFANTOVÁ, N., PROFANT, M. Encyklopedie slovanských bohů a 
mýtů, 2. vyd. Praha : Libri, 2004. ISBN 80-7277-219-8, s. 115.

Obrázek č.11 – Kultovní soška koně

Zdroj: PROFANTOVÁ, N., PROFANT, M. Encyklopedie slovanských bohů a 
mýtů, 2. vyd. Praha : Libri, 2004. ISBN 80-7277-219-8, s. 115. 



PŘÍLOHA – TEXTY

Text č.1 – Tristan a Isolda

Tristan žil u svého strýce, krále Marka v Cornwallu. Když už Marek neplatil 

do Irska tribut, poslali odtamtud bojovníka, aby dluh vymáhal, ale Tristan ho zabil. 

Také on byl zraněn a dostal sněť. Lék, který by mu pomohl, byl až v Irsku, a tak 

tam Tristana pod falešným jménem poslali. Vyléčila ho Isolda, dcera irského krále. 

Aby byl obnoven mír, byl dohodnut sňatek mezi Markem a Isoldou. Tristan 

ji měl králi přivézt. Cestou nedopatřením vypil nápoj lásky, který Isoldě dala 

s sebou matka, a tak se do sebe nevyhnutelně zamilovali.

O svatební noci musela Isolda skrýt, že už není panna. Pod rouškou tmy 

proto poslala na své místo v Markově loži služebnou. I potom klamali Tristan a 

Isolda krále dál a scházeli se tajně co nejčastěji. 

Pověsti se dostaly až k Markovi a ten nastrojil léčku, do níž se milenci 

málem chytli. Nakonec Isolda přísahala na svůj život, že není cizoložnice. Tristan 

se v převlečení za žebráka účastnil obřadu. Isolda klopýtla a úmyslně padla 

žebrákovi do náručí. Mohla pak podle pravdy přísahat, že se jí kromě manžela a 

žebráka nikdo nedotkl. 

Protože jejich láska neměla budoucnost, odešel Tristan do Británie a oženil 

se s dcerou krále Hoela. Isolda mu tolik chyběla, že nedokázal manželství naplnit a 

jeho žena na to velice žárlila. 

Jednoho dne byl Tristan opět zraněn a rány se mu zanítily. Věřil, že jen 

Isolda ho dokáže vyléčit, a poslal loď, aby ji přivezla. Protože si Tristan nebyl jistý, 

zda přijede, domluvil s kapitánem znamení. Bílá plachta měla znamenat, že je 

Isolda na palubě, černá, že odmítla přijet. Tristan požádal svou ženu, aby vyhlížela 

připlouvající loď. Uviděla ji připlouvat, ale Tristanovi nalhala, že má černé plachty. 

Tu mu puklo srdce a Tristan zemřel. Když Isolda našla Tristana mrtvého, zachvátil 

ji hluboký smutek a zemřela. 



Král Marek je pochoval v Cornwallu vedle sebe. Z Tristanova hrobu vyrašila 

vinná réva, z Isoldina růžový keř a rostly spolu navzájem tak propleteny, že je 

nebylo možné oddělit.

Zdroj: KOLEKTIV AUTORŮ. Mytologie : bohové, hrdinové, mýty. Praha: Slovart, 

2007. ISBN 978-80-7209-778-4, s. 100.

Text č.2 - Žalostná Deirdre 

Nejstarší zapsaná verze tohoto příběhu pochází z 9. století. Je součástí 

ulsterského cyklu a stejně jako legenda o Cuchulainnovi začíná pochmurným 

proroctvím Cathbada, hlavního druida krála Conchobara. Než se Deirdre narodila, 

předpověděl Cathbad, že bude velmi krásná, ale že přivodí zkázu králi a celému 

Ulsteru. 

Když se o tomto proroctví dozvěděli Ulsterští, chtěli, aby bylo dítě už  po 

narození zabito. Ale král  Conchobar rozhodl, že má zůstat naživu, bedlivě dohlížel 

na její výchovu  na odlehlém hradě a měl v úmyslu ji provdat, jakmile dospěje.

Když Deirdre vyrostla, měla sen, že se zamilovala do muže s vlasy černými 

jako havraní křídla, světlo pletí a růžovými tvářemi. Brzy nato poznala sličného 

nadaného mladého bojovníka jménem Naoise, který měl všechny tyto znaky. Ze své 

hradní věže slyšela zpívat jakéhosi mladého muže a jeho hlas ji učaroval. Když 

zjistila, že to zpíval Naoise, ihned se rozhodla, že se za něho provdá.

Ačkoli i Naois byl uchvácen čarovnými půvaby Deirdry, obával se onoho 

proroctví. Také jeho bratři Ainle a Ardan se je snažili od sňatku odradit, ale marně –

Deirdre  byla jím posedlá. Nakonec se vzali a společně s Ainlem a Ardanem uprchli  

přes moře do Alby v dnešním Skotsku. 

Jelikož byli Naois a jeho bratři výteční bojovníci, přemluvili Ulstřané krále, 

aby jim udělil milost. Král jim vyhověl a povolal bratry zpět do Irska. V noci před 

cestou dostala Deirdre ve snu zprávu, že Conchobarova mírová nabídka je lest,  a 

prosila Naoisea, aby se nevracel. Ale on i jeho bratři ji neposlechli a všichni tři byli 

po návratu zabiti.

Deirdre se stala  Conchobarovým vězněm a nikdy se už neusmála. O rok 

později, když cestovala s Conchobarem ve voze, projížděli kolem Naoiseova hrobu. 



Deirdre nesnesla pohled na něj, a raději vyskočila z vozu, rozbila si hlavu o skálu a 

zabila se. Na onom místě pak vyrostly tisy s větvemi navždy navzájem 

propletenými.

Zdroj: KOLEKTIV AUTORŮ. Mytologie:Mýty pověsti a legendy, Praha: Fortuna

Print, 2006. ISBN 80-7321-201-3. s. 228 – 229. 

Text č. 3 -  Diarmuid a Grainne 

Grainne, krásná a odvážná dcera nejvyššího krále Cormaca MacAirta, byla 

přislíbena stárnoucímu vůdci fiannských bojovníků Finnu MacCoolovi. Při 

zásnubní hostině zahlédla Grainne mladého fianského důstojníka Diarmuida a 

rázem a tragicky se do něho zamilovala. 

Diarmuid byl věrný Fianně a zpočátku Grainniny návrhy odmítal. Nakonec 

však podlehl jejím svodům a oba uprchli. Fianna zuřila nad touto zradou a po celá 

léta pár pronásledovala. Několikrát, když už je Fianna málem dostihla, pomohl jim 

utéct Aengus, bůh lásky a Diarmuidův pěstoun. Dal jim dal plášť neviditelnosti, aby 

je Finn nepolapil, takže je pronásledovatelé neviděli. 

Nakonec Finn zanechal pronásledování a smířil se se ztrátou Grainne. 

Diarmuid a Grainne si založili domov, ale Diarmuid začal postrádat přátele 

z Fianny. A tak když ho Finn na znamení dobré vůle a odpuštění pozval, aby se 

k němu připojil při lovu kance v Ben  Bulbenu, Diarmuid pozvání přijal, ačkoli byl 

v mládí varován, že ho jednou zabije právě kanec. Proroctví se splnilo: kanec ho 

smrtelně zranil, a když ho Finn našel umírajícího, odmítl mu podat vodu, třebaže 

věděl, že by mu tím dík svým léčivým schopnostem zachránil život.

Ztráta druha její duše zlomila Grainne srdce. Ale znovu jim přišel na pomoc 

kouzelník Aengus. Přenesl Dairmuidovo na zázračné místo v řece Boyne a oba 

nešťastní milenci se tam mohli opět sejít.  

Zdroj: KOLEKTIV AUTORŮ. Mytologie:Mýty pověsti a legendy, Praha: Fortuna 

Print, 2006. ISBN 80-7321-201-3. s. 229.



Text č.4 – Branwen a Bran

Irský král Matholwch se uchází o ruku krásné Velšanky Branwen, dcery 

krále Bretonců Llyra. Její bratr Bran s jejím provdáním souhlasí a svatba se koná u 

jeho dvora. Ale její nevlastní bratr z matčiny strany Efniesen má proti sňatku 

námitky a v průběhu svatebních oslav zmrzačí Matholwchovy koně ustájené u 

dvora. Bran se snaží usmířit si Matholwcha různými dary, z nichž nejcennější je 

kouzelný kotel vyrobený v Irsku. Má takovou moc, že může oživit mrtvé bojovníky, 

i když bez schopnosti mluvit.

Matholwch nabídku přijme a odpluje spolu s Branwen do Irska, ale je mu 

proti mysli, jak s ním jednali ve Walesu, a tak zachází se svou novou chotí jako se 

služkou: nutí ji pracovat v kuchyni, kde se k ní chová hrubě porážeč dobytka. 

Zoufalá Branwen si vycvičí špačka, aby odnesl zprávu Branovi, a její bratr 

se okamžitě vypraví napadnout Irsko a pomstít sestru. Bran je obrovský muž, 

přebrodí se přes Irské moře a Irům to připadá, že se k nim blíží hora. Zaujmou 

postavení za nepřekročitelnou řekou a zničí most. Bran se však položí přes řeku, 

jeho vojsko po něm přejde na druhou stranu a Matholwchovu armádu brzy porazí. 

Následuje mír, ale ten dlouho nevydrží. Když propukne znovu boj, opět zčásti vinou 

Efniesena, poraní Brana otrávený oštěp a jenom sedm jeho mužů přežije bitvu. Bran 

přikáže těmto mužům, mezi nimiž jsou i Pryderi z Dyfedu a jeho bratr Manawydan, 

aby mu usekli hlavu a nosili ji po celé zemi, než ji pohřbí v Londýně na Bílém 

pahorku s tváří obrácenou k východu, aby chránila město před cizím vpádem do 

Británie. Samotná cesta do Londýna je obdivuhodná sága trvající osmdesát sedm 

let. Hlava zůstává až do svého definitivního pohřbení naživu a vypráví o divech. 

Branwen zatím zemře se zlomeným srdcem v Aber Alawu, naříkajíc nad 

tím, že jsou kvůli ní oba velké ostrovy znepřáteleny. 

Zdroj: KOLEKTIV AUTORŮ. Mytologie:Mýty pověsti a legendy, Praha: Fortuna 

Print, 2006. ISBN 80-7321-201-3. s.217.



Text č.5 - Stvoření světa podle Slovanů

Na počátku je pouze moře- praoceán všech kosmogonií včetně vod biblické 

Genese. Na rozdíl od ní se nad vodami nevznáší pouze duch boží, nýbrž vedle Boha 

stojí i satan, který podle jedné varianty sám dává podnět k vytvoření pevné země, 

podle jiné to dostává k tomu příkaz od Boha. Zárodek země je nutno vylovit ze dna 

oceánu, kam se satan musí ponořit. Pouze on je toho schopen, neboť má dostatek 

potřebné tíže, zatímco andělé jsou příliš lehcí. 

Úkol však přesto není pro něj snadný a podaří se mu to až po trojím 

ponoření – protože zpočátku tak činil ve jménu svém, tj. ve vlastním zájmu, a nikoli 

ve jménu božím. Jak mu bylo přikázáno. Ale přesto se pokouší přelstít Boha 

alespoň tím, že kromě požadované hrsti písku skryje další v ústech, aby mohl také 

sám tvořit. Písek mu začne v ústech růst, takže ho musí vykašlávat a vyplivovat: tak 

vznikají pustiny, hory, holé skály a bažiny, zatímco Bůh tvoří jen čisté roviny a 

úrodná pole. 

Zdroj: VÁŇA, Z. Svět slovanských bohů a démonů, Praha: Panorama, 1990, ISBN 

80-7038-187-6, s. 53.

Text č. 6 – Baba Jaga a Vasilisa

Vasilisa je mladá dívka, které onemocní matka. Než zemře, dá dceři malou 

panenku a řekne jí, že ji tato panenka povede; stačí se jí zeptat a ona jí odpoví. 

Po matčině smrti je Vasilisa zdrcena žalem. Po krátké době se její otec ožení 

znovu s vdovou, která má dvě vlastní dcery. Maceše a jejím dětem je Vasilisa trnem 

v oku. Kdykoli je otec pryč, trápí ji a špatně s ní zacházejí. Vasilisa je příliš laskavá, 

a tak o tom neřekne otci ani slovo. 

Když není jednoho dne otec doma, nechá macecha z vlastní hlouposti 

vyhasnout oheň. Bez ohně není jídlo, teplo ani světlo. Nevlastní matka a sestry 

požádají Vasilisu, aby prošla lesem do chaty Baby Jagy a přinesla odtamtud plamen 



k rozdělání ohně v jejich vlastní peci. Hodná Vasilisa se sice zdráhá a má strach, ale 

nakonec se s panenkou od matky vydá na cestu. Macecha a její dcery mají z toho 

zlovolnou radost, protože věří, že Baba Jaga Vasilisu sežere a zbaví je dítěte, které 

je pro ně neustálou připomínkou jejich vlastních nedostatků. 

Když jde Vasilisa ve tmě lesem, ptá se na cestu panenky ve své kapse. Ta ji 

vede k chalupě Baby Jagy tak, že vždycky poskočí nahoru a dolů, kdykoli dívka 

uhádne správný směr. Na cestě ji předjedou tři jezdci na koních, jeden oděný bíle, 

druhý v červeném a třetí v černém; uhánějí k domu Baby Jagy.

Když tam Vasilisa dorazí, vidí, že chalupu oklopuje plot s lebkami, jež 

plivají plameny. Ačkoli ji to vyděsí, nezapomene na svůj slib, že splní daný úkol, 

potlačí v sobě strach a jde dál. Uvítá ji odpudivá čarodějnice Baba Jaga, která přiletí 

dívce v ústrety.

Baba Jaga se jí zeptá, co si přeje, a Vasilisa odpoví, že přišla pro oheň. Baba 

se jí pak otáže, proč by ji měla toto přání splnit; Vasilisa se znovu poradí s 

panenkou, a řekne, co ta ji napoví: „Protože o to žádám.“ Baba je překvapena, poví 

dívce, že je to správná odpověď, a vpustí ji dovnitř. Tam ji řekne, že musí splnit 

úkoly, které ji uloží; nedokáže-li to, sežere ji. 

Dny plynou a úkoly jsou stále těžší, až se nakonec zdají nesplnitelné, ale 

Vasilisa se s pomocí panenky se všemi vypořádá. 

Na Babu Jagu to udělá dobrý dojem a jednou při večeři dovolí Vasilise, aby 

jí položila několik otázek; než však dívka promluví, varuje ji Baba, že příliš mnoho 

vědomostí činí člověka předčasně starým. Vasilisa se zeptá, kdo byli oni tři jezdci, a 

dozví se, že to byl Den, vycházející slunce a Noc; žijí v chatě a každého rána 

vyjíždějí, aby přinesli světu den. Dívka by ráda položila další otázky, ale panenka ji 

zarazí. Když se ji Baba Jaga zeptá, zda chce vědět ještě něco dalšího, Vasilisa 

odpoví, že by ji příliš mnoho poznání učinilo starou. Potěší tím starou čarodějnici, 

která se jí dotazuje, jak může být dítě už v tak útlém věku tak moudré. Vasilisa se 

dotkne panenky v kapse a odpoví: „Díky mateřskému požehnání.“ 

„Žádné požehnání v tomto domě!“ zvolá Baba Jaga a vystrčí dívku ven. 

Před odchodem ji strčí do ruky jednu z tyček s hořící lebkou jako odměnu za 

složené zkoušky. Když dívka utíká k domovu, lebka osvětluje děsivý les příznačnou 

září. Vyděšená Vasilisa ji už málem odhodí, ale lebka promluví a ujistí ji, že 

všechno dopadne dobře. 



Vasilisa se vrátí domů a ohromí tím macechu a sestry; když se tolik dní 

nevracela, pokládaly ji již za mrtvou. Vstoupí do domu s pocitem vítězoslávy, že 

přežila nebezpečnou cestu a přinesla domů oheň. Lebka pozoruje bedlivě macechu a 

její dcery po celý den a všímá si, jak zle zacházejí s Vasilisou. V noci se pak do 

nich zakousne a obrátí je v popel. 

Zdroj: KOLEKTIV AUTORŮ. Mytologie:Mýty pověsti a legendy, Praha: Fortuna 

Print, 2006. ISBN 80-7321-201-3. s. 260- 261.
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