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                                                              Úvod    

Tato práce se zabývá slovanským pohřebnictvím v průběhu věků (v délce 

cca jednoho tisíciletí, v jehož rámci existují alespoň kusé /tematicky vhodné/ 

zprávy). Pojednává samozřejmě též o jeho abstraktní stránce, o funerální 

obřadnosti dávných i nedávných Slovanů, a zaobírá se také zjevnou i skrytou 

ideovou náplní, tvořící komplex slovanských sepulkrálních představ, které 

následně určují a „kodifikují“ jednotlivé pohřebně-obřadní akty, celý pohřební 

rituál v jeho integritě, i dosti povšechně sdílené postoje slovanské společnosti 

k běžným záležitostem života a smrti. Hned zkraje je nutno uvést, že z důvodu 

skrovnosti pramenných i obecně zdrojových zpráv bylo nezbytné rezignovat na 

původní záměr pojednat výhradně období perichristianizační a lokaci 

východoslovanskou, což se vposledku ukázalo být nejen neproblematické, nýbrž 

i přínosné. Studium materiálu současného a nedávného pohřebního obřadu 

v geografické lokalizaci celého slovanského areálu totiž, prostřednictvím jeho 

komparace s dochovanými historickými zprávami, odhalilo jen těžko 

představitelnou stabilitu (v čase i prostoru) jednotlivých obřadních aktů i 

představ celý obřad určujících. 

 Smrt je přirozeně pro člověka jakéhokoliv období a kultury zcela zásadní 

skutečností; lze s trochou nadsázky říci, že smrt (či pomyšlení na ni) je 

imperativem života. Nelze jistě tvrdit, že nebylo-li by smrti, nebylo by 

náboženství, přesto je možno poměrně opodstatněně konstatovat, že je smrt 

jakýmsi katalyzátorem a motorem náboženských představ. Je-li tedy 

náboženství antropologickou konstantou, je třeba připustit, že uvědomovaná 

(případně personifikovaná/antropomorfizovaná/antropopatizovaná) smrt je 

antropologickou konstantou, ve smyslu existenciální skutečnosti příslušné pouze 

člověku, též.  

 Je nutno zdůraznit, že předkládaná práce se náboženstvím (křesťanským 

ani slovano-pohanským) téměř vůbec nezaobírá. Na druhou stranu jí nezbývá, 

než na mnoha místech konstatovat jednoznačně religiózně-spirituální 
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(kvalitativně i co do intenzity) postoj a přístup starých Slovanů ke svým mrtvým 

předkům (zde ovšem většinou spíše negativní), nebo např. k matce zemi (v 

tomto případě jednoznačně pozitivní). V jedné z kapitol je dokonce naznačena 

možnost Smrti v pozici hypotetického prapůvodního božstva (k ní je však vztah 

dávného i dnešního Slovana samozřejmě absolutně záporný).  

 Bude vhodné zdůraznit, že si zde učiněné jednotlivé závěry a teze nečiní 

nárok na absolutní věrnost a nezpochybnitelnou platnost, leckde jsou jen 

jakýmisi návrhy a nabízenými hledisky; ve složitém a 

nejednoznačném mytologicko-spirituálním světě dávné slovanské reality by to 

ani jinak nebylo možné. 

 I. kapitola se zabývá především obecnými poznatky o starých slovanských 

kmenech a jejich kulturách. Též uvádí některé archeologicky potvrzené 

skutečnosti jejich modu vivendi et sepeliendi; obecně pojednává o historii 

Slovanů coby etnika. 

 II. kapitola si všímá Kyjevské Rusi, vzniku její státnosti a národního 

povědomí. Popisuje její (politickou) historii, a letmo zaznamenává její 

christianizaci. 

 III. kapitola popisuje „slovanskou“ kremaci, tedy preinhumační způsob 

nakládání s ostatky zesnulých. Cituje pramenné zprávy ji dokumentující, na 

jejichž základě jsou též v následujících kapitolách činěny závěry např. stran 

sakrifikační stránky obřadu a její patrné evoluce. 

 IV. kapitola osvětluje zcela zásadní sepulkrální reálii slovanského 

pohřebního obřadu v inhumačním období jeho existence, živel země. Zvána byla 

matkou zemí, a vztah Slovana k ní byl ekvivalentní vztahu vyznavače 

k nejvyššímu božstvu. Ve slovanských (rolnických) představách byla 

oduševnělým světem, jenž člověku poskytoval potravu a život, a zároveň do 

sebe přijímal po smrti jeho tělo. Tyto dvě funkce země (půdy, hlíny) se 

vzájemně prolínaly, což dalo základ představám o úrodnosti a plodnosti smrti. 
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 V. kapitola rozebírá slovanský fenomén tzv. nečistých, populární 

terminologií vampírů, či přesněji zombies/nemrtvých. Jde o představu, že 

zemře-li člověk určitým druhem smrti (většinou jde o smrt násilnou či náhlou 

v mladém věku, za nejhorší smrt je však považována sebevražda anebo skon 

v perinatálním období), stává se nečistým, může vstávat z hrobu a škodit živým. 

Nejhorší však (pro společenství) je, že takovéto nebožtíky „nenávidí“ sama 

matka země, jež je v sobě (v hrobě) „nesnese“, a v případě jejich normálního 

pohřbení „trestá“ neúrodou/suchem/požáry etc. celou obec. Proto těla nečistých 

pohřbívána nebyla, nebo byla do země ukládána až dlouhou dobu po skonu. 

 VI. a VII. kapitola poskytuje pohled na „současnou“ slovanskou pohřební 

obřadnost; obřadnost zaznamenanou cca v období posledních 200 let. Zde je 

třeba poznamenat, že obsah uvedených zpráv a citací se povětšinou vztahuje, 

není-li uvedeno jinak, víceméně k období takto ohraničenému. Popisují-li citace 

a zprávy dobu starší (i o 1000 let), je to u každé z nich výslovně zmíněno. 

Taktéž je zde nutno poděkovat ruské badatelce O. A. Sedakové, materiál 

z jejíhož díla tvoří významnou část právě těchto dvou kapitol. Její vědecká práce 

je zřejmě v oblasti slovanské pohřební obřadnosti tím nejlepším, co současnost 

nabízí. Krom vhledu do „současných“ slovanských funerálních pojetí je 

přínosem těchto dvou kapitol především umožnění verifikace těžko uvěřitelné 

(chronologické i geografické) stability jednotlivých obřadních úkonů a myšlenek 

obřad určujících. To především prostřednictvím porovnání jednotlivých 

dochovaných (i tisíciletých) zpráv a informací s materiálem obřadu 

„současného“. 

 VIII. kapitola postuluje možného původního adresáta sakrifikační stránky 

pohřebního obřadu, a uvádí doklady takovéto možnosti. Tímto adresátem, a tedy 

příjemcem obětí konaných ve spojení s funerální činností, totiž mohla být 

v dávných dobách (antropopatizovaná) smrt sama. Dále kapitola dokládá evoluci 

sakrifikační činnosti v rámci obecně funerálního obřadního jednání. 
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 IX. kapitola představuje a dokládá dávnou i velice nedávnou lidovou 

představu o nakažlivosti smrti, tedy nikoliv o nakažlivosti smrtelné choroby, 

v jejímž důsledku někdo zemřel, nýbrž přímo a nezprostředkovaně o 

nakažlivosti smrti. Takovouto představu, myšlenku či pojetí obřad zcela bez 

pochyb vykazuje (byť otevřeně artikulována a vyslovena informanty 

samozřejmě není). 

 X. kapitola se zaměřuje na velmi zajímavý (a jistě nikoliv výhradně 

slovanský) fenomén, spočívající v hluboké provázanosti ženy se smrtí resp. 

v obecném, byť opět sotva uvědomovaném, pojetí novorodičky/šestinedělky a 

jejího dítěte (po dobu 40-ti dnů od porodu) coby nečistých, přesněji řečeno 

čerstvě zesnulých v období mezi skonem a pohřbem. Také tuto skutečnost 

pohřební (v případě skonu rodičky či novorozence „peri nativitatem“) a 

poporodní (proběhne-li porod bez problémů) obřad zcela bezpečně (dokonce 

signifikantněji než v případě tezí předchozích dvou kapitol) vykazuje. V této 

kapitole je zmíněný fenomén prostřednictvím zpráv a citací doložen, a je zde 

nabídnuto možné vysvětlení příčiny takovéhoto pojetí rodičky o novorozence 

jejich okolím. 

 XI. kapitola shrnuje doposud získané, pojednané a verifikované poznatky, 

a dokládá pevnost a stabilitu pohřebního obřadu v průběhu staletí.  

 Základní tezí této práce je, že se podstata a smysl pohřebního obřadu 

v průběhu času nemění. 

  

    Modus legendi (scribendi)  

 Závěrem je ještě nutno podat osvětlující informaci ke způsobu čtení resp. 

napsání stávající práce. Všechny citace jsou zde uvedeny v originále, jejich 

překlad je však poskytnut za každou kapitolou v poznámkách a odkazech k ní. 

Poslední přílohu dizertace tvoří slovníček převážně slovanské funerální 

terminologie. Kvůli úspoře místa a taktéž větší přehlednosti textu nejsou užité 

odborné termíny v rámci jednotlivých kapitol vysvětlovány, je tedy zapotřebí 
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každý z nich v lexikonu vyhledat. Je to nezbytné i proto, že slovník obsahuje 

nejen vysvětlení veškeré terminologie, ale z důvodu úspory místa do něj byla 

přesunuta i všechna etymologie a (z hlediska porozumění slovanským 

sepulkrálním postojům) i principiální část vlastního výkladu. Ideální by bylo 

celý lexikon ještě před čtením vlastního textu alespoň zběžně projít, není-li to 

možné, doporučuji se podívat přinejmenším na následující termíny (a slova u 

nich odkázaná): skon, smrt [1.] a [2.], hrob, hřbitov, pohřeb [1.] a [2.], pohřbít, 

časť, dolja, spora, vek, dědy, duša, navi/navje, predki, mať-syra zemlja, nečístyj, 

založnyj, ne-svoja smerť, pominki, pominovénije. Všechny v textu použité 

termíny jsou psány kurzívou, v jiném výnamu než jako signalizace odborného 

termínu se kurzíva v běžném textu nevyskytuje. V citacích však přirozeně měnit 

u případných odborných označení písmo možné nebylo; je-li tedy část nějaké 

citace v kurzívě, je to její originální podoba a ke slovníčku neodkazuje. 

V citacích (jen občas) se nalézající odborné termíny jsou v překladu za kapitolou 

označeny hvězdičkou*. Je tomu tak i proto, že jsou všechny tyto termíny 

přepsány do latinky, a ve slovníčku jsou pak seřazeny podle normálního 

abecedního pořádku. V prvních dvou přílohách však odborné termíny té které 

slovanské oblasti přepisovat, překládat a vysvětlovat nebylo vhodné, proto jsou 

ve své většině uvedeny v té podobě, v níž je ve své práci poskytuje paní O. A. 

Sedaková.  
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            I. Prehistorie a raná historie Slovanů a jejich funerální reality 

Slov. kremační obřad pochází pravděpodobně až z i.-e. epochy1. (Na 

druhou stranu byly např. na již. Rusi nalezeny kurhany z doby bronzové i 

kamenné s kostrami skrčenými a s nástroji či zbraněmi kamennými nebo 

bronzovými2.  Lze tedy říci, že slovanský i etnogeneticky „preslovanský“ 

pohřební ritus byl již od pradávna ne zcela jednotný). Historie slov. kremačního 

rituálu je dohledatelná až do pozdní doby bronzové a slov. etnogenezi lze 

vysledovat až ke kultuře Lužické (od 14. století př. Kr.), součásti kulturního 

společenství popelnicových polí střední Evropy konce doby bronzové a počátku 

doby železné. Toto kulturní společenství se ztotožňuje se staroevropskou 

etnojazykovou společností spojující ve II. tisíciletí př. Kr. skupinu i.-e. dialektů 

záp. Evropy.  

Z ní vzešly samostatné jazyky: germánský, keltský, italický, ilyrský, 

baltský, slovanský. Funerálními památkami Lužické kultury jsou pohřebiště bez 

kurhanů a způsobem pohřbu byla kremace, pozůstatky po níž byly kladeny do 

hliněné urny a umísťované do nehluboké hrobové jámy. Od r. 550 př. Kr. 

dochází na území Lužické kultury (oblast horního a středního toku Visly a 

povodí Vatry) ke spojení kultury Lužické a kultury Pomořanské, jehož 

důsledkem je zrod kultury „podkloszowych“ (archeologický t.t.) pohřebišť. 

Jejími nositeli byli raní Slované. Památníky této kultury zaujímají centrální 

oblasti současného Polska. Kultura „podkloszowych“ pohřebišť své mrtvé 

pálila. 

Koncem 2. století př. Kr. se na území kultury „podkloszowych“ pohřebišť 

formuje Převorská kultura, jež existuje do počátku 5. století a pravděpodobně se 

z této kultury vyvinula; na rozdíl od ní však (asi v pol. případů) kladla do hrobu 

zbraně, a ostatky zesnulých probodávala bodnými a řeznými nástroji. Převorská 

kultura se asi formovala v průběhu infiltrace jiného etnika do obl. kultury 

„podkloszowych“ pohřebišť; zřejmě germánských kmenů.  
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Hroby kultury „podkloszowych“ pohřebišť byly bez kurhanů a způsobem 

naložení s ostatky byla kremace. Zbytky kremace se sypaly do hliněných uren a 

kladly do hrobových jam (či se ostatky do jam sypaly bez uren), ve kterých jsou 

občas nalézány i jehlice, prsteny a spony.  

V převorském areálu docházelo k asimilaci kultur a metizaci Slovanů a 

Germánů. Analýza převorských pohřebišť a jejich inventářů však prokazuje 

rozdíly v pohřebním obřadu obou etnik. Oba národy své mrtvé pálily, slovanské 

hroby jsou však většinou bez inventáře či ojediněle s nějakým výrobkem, 

především s železným nožem. Rozlišit je lze i podle schránky na popel, tou 

slovanskou byl hliněný hrnec shodný se slovanskou keramikou 5.-7. století 

pražsko-korčakovského typu. Kartograficky se pohřebiště dělí na vislanská a 

oderská, přičemž Slovanům jsou příslušná první zmíněná. 

Slovanský pohřební obřad tak nebyl v pozdnělaténské a římské době 

výrazněji ovlivněn3: stejně jako dříve v Povislí byla rozšířena kremace 

s uložením zbytků do hrobové jámy, a mezi těmito úložišti převládaly hroby 

bezurnové a bezinventární, přičemž byla převorská pohřebiště bezkurhanová. 

Počátkem středověku se Slované usídlili na rozsáhlých prostorách střední 

a východní Evropy. Již v 5. - 7. století nebyli kulturně ani dialektně monolitní a 

lze je rozdělit na několik velkých etnokulturních uskupení. Jedno z nich je 

charakterizováno hliněnou keramikou pražsko-korčakovského typu a jeho 

teritorium sahalo od horního toku Labe širokým pásem na východ přes horní 

Povislí, Volyň a pripjatské Polesí do pravobřehé části kyjevského Podněproví.  

Historik 6. století Jordanes píše4, že lidnatý kmen Venetů je nyní znám 

pod třemi jmény: Venetové, Antové, Sklaveni. Keramika pražsko-

korčakovského typu spojuje toto slovanské uskupení s Jordanovými Sklaveny. 

Jeho významné etnografické rysy ho spojují s obyvatelstvem vislanského 

regionu převorské kultury. V 5. - 6. století migrují povislanští Slované do oblasti 

horního Podněstroví a pripjatského Polesí, do části povodí Odry a Labe, a do 

zemí Dunajských. 



 12 

Na počátku sklavenský pohřební obřad pokračoval v převorské tradici 

pohřebišť bezkurhanových, obsahujících od 2 do několika desítek pohřbů [2.], a 

způsobem nakládání s ostatky byla kremace. 

Počínaje 6. - 7. stoletím jsou na území popisovaného slovanského 

uskupení ploché pohřby postupně zaměňovány pohřby kurhanovými; badatelé 

však doposud nemohou s jistotou určit příčiny této změny. Způsob zacházení 

s pozůstatky zůstal stejný; po kremaci byly umísťovány do okrouhlých kurhanů, 

jež v 6. - 9. století koexistovaly s pohřby plochými, postupně však pohřbívání 

kurhanové vytěsnilo rituál bezkurhanový, a všechny kurhany byly do 9. století 

kolektivními hrobkami s větším množstvím individuálních pohřbů [2.]. 

Kurhanová pohřebiště obvykle sestávala z několika násypů o výšce do 1 metru a 

průměru 5-12 metrů, a kremační ostatky se ukládaly do povrchových 

(pozemních) jamek, na rituální ohniště v kurhanových základech, či v různé 

výšce do násypů samých. Řada pohřbů [2.] je urnových, zpočátku v nádobách 

pražsko-korčakovského typu, později jde i o keramiku hnětenou 8. - 9. století. 

V 8. - 9. století byly již kurhany charakteristickým rysem Slovanů, 

pocházejících z popisovaného raněstředověkého uskupení, a postupné vymizení 

kurhanového rituálu je důsledkem křesťanského působení5. 

V severozápadní okrajové oblasti raněstředověkého slovanského areálu 

bylo touto dobou (do konce 8. století) druhým slovanským uskupením užíváno 

jiného, dosud pro takřka naprostý nedostatek pohřebních památek prakticky 

neznámého, pohřebního obřadu. Z tohoto hlediska lze danou oblast nazvat 

prázdnou6.  

V tomto regionu lze předpokládat kremační rituál, jehož pozůstatky byly 

rozhazovány (rozptylovány) v určených místech přímo po povrchu, přičemž 

stopy takové praxe byly již zřejmě nalezeny. Kurhanové i bezkurhanové pohřby 

[2.] se zde objevují koncem 8. - 10. století, a pohřební obřad jasně vykazuje 

skandinávský vliv, zřejmě tedy jde o pohřby migrantů/obchodníků ze 
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Skandinávie. Co se rituálu rozptylování kremačních ostatků týče, existuje názor, 

že v tomto regionu jde o kelto-dácký vliv.  

Třetí slovanské uskupení se počátkem středověku nalézá v oblasti 

Pskovského jezera a jezera Ilmeň.  

Nejvýraznějšími kulturními pohřebními rysy tohoto uskupení jsou dlouhé 

kurhany (nevysoké valovité násypy o délce 10 - 100 metrů nacházející se na 

pohřebištích většinou společně s kurhany okrouhlými). Každý dlouhý kurhan 

obsahuje několik kremačních pohřbů [2.] (kremace probíhaly mimo kurhan), ve 

velké většině bezinventárních, a používal se dlouhou dobu. Nejstarší pohřby [2.] 

se umísťovaly do jamek v základech kurhanu, mnohem více je jich však 

v jamkách, vyhloubených v násypech samotných; známy jsou i případy umístění 

kalcinovaných kostí na povrchu kurhanů. 

Je nepochybné, že zvyk budovat valovité násypy sahá do doby, kdy se 

Slované usídlili v oblasti Pskovského jezera a jezera Ilmeň. Stavba dlouhých 

kurhanů byla zřejmě pokračováním obřadu ukládání kremačních zbytků 

do mělkých jam či přímo na povrch nevysokých pahorků. Nedávné vykopávky 

ukazují, že dlouhým kurhanům předcházely uměle nasypané pohřební plošinky, 

které se posléze musely stát základem dlouhých kurhanů. Při průzkumu kurhanu 

13 v jihovýchodní Estonii byla nalezena původní pohřební plošina 

obdélníkového tvaru o délce asi 15-ti metrů, lemovaná příkopem o šířce 

přibližně 3,5 metru a hloubce cca 50 centimetrů. V její střední části se našly 3 

bezinventární kremační pohřby [2.] s kremací provedenou vně. Podobné 

pohřební plošinky s plochými pohřby byly nalezeny i jinde. 

Na jihovýchodě raněstředověkého slovanského areálu existoval ještě 

jeden etnokulturní slovanský region, charakteristický hnětenou keramikou 

pražsko-peňkovského typu a polozemljankami, základním teritoriem jehož 

obyvatelstva byly na počátku středověku země severního Počernomoří mezi 

dolním tokem Dunaje a Severním Doncem, a památky (formy pražsko-

peňkovské) tohoto obyvatelstva jsou datovány 5. - 7. stoletím.  
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Etnonymem této slovanské skupiny bylo s veškerou pravděpodobností 

označení Antové7, vyskytující se v pramenech 6. - 7. století. Coby oddělené 

praslovanské uskupení se zformovali v podmínkách slovansko-íránské interakce 

a jsou potomky těch Slovanů, kteří se v první polovině I. tisíciletí n. l. usídlili 

mezi íránofonním obyvatelstvem severního Počernomoří, a asimilovali ho. 

Antským teritoriem první poloviny I. tisíciletí n. l. byly úrodné země mezi 

Dněprem a Dněstrem (podolsko-dněprovský region Čerňachovské kultury), kde 

je lokalizuje Jordanes. 

Ze sev. Počernomoří Antové v 6. - 7. století migrují jihozápadním směrem 

do oblasti středního a dolního Podunají, kde se teritoriálně do značné míry 

směšují se Sklaveny, ovládají Balkán, dosahují Jadranu a taktéž Peloponésu.  

Kurhany byly Antům i jejich potomkům neznámé; všechny pohřby byly 

konány na bezkurhanových pohřebištích, jejichž jistá část obsahuje pohřby [2.] 

kremačního typu. Takových pohřebišť bylo zatím objeveno a prozkoumáno 

velmi málo. 

Současně s kremačními pohřby [2.] se v antském regionu poč. středověku 

vyskytují i pohřby [2.] kostrové. Jeden takový byl prozkoumán nedaleko 

Kišiněva uprostřed bezkurhanového pohřebiště Čerňachovské kultury, a jeho 

obdélníková hrobová jáma měla rozměry 200 x 80 centimetů a hloubku 135 

centimetrů. Obsahoval ženskou kostru v natažené poloze na zádech a s hlavou 

uloženou směrem na severozápad přičemž ruce byly položeny podél těla. Na 

ramenních kostech byly objeveny dvě bronzové spony, na pravé ruce drátěný 

náramek a v oblasti krku zbytky náhrdelníku z drobných skleněných korálků a 

dvou modrých broušených (skleněných) perliček. Toto pohřebiště 6 .- 7. století 

bylo zřejmě birituální, také proto, že  na jeho teritoriu byly nalezeny ozdoby 

z této doby, jež na sobě nesou stopy pobytu v ohni. 

Zbytky dalšího birituálního pohřebiště 6. - 7. století byly vykopány v obci 

Selište v Moldávii.  
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Soudí se, že počet pohřbů [2.] prostřednictvím rituálu inhumace v rámci 

pražsko-peňkovské kultury je mnohem větší8. 

O tom, že Antové pohřbívali kostrově dosti hojně svědčí fakt, že na 

teritoriu bývalé Jugoslávie (tedy na území potomků Antů ze severního 

Počernomoří) byly již nejranější slovanské pohřby [2.] konány prostřednicvím 

rituálu inhumace. Taková jsou plochá pohřebiště Srbska (7. - 8. století), 

Slovinska (druhá polovina 6. - 7. století), Istrie (7. - 8. století) a Makedonie (7. 

století). Birituální pohřebiště 7. - 8. století, jež jsou nějak spojená se slovanským 

obyvatelstvem, jsou i na území dnešního Bulharska a Rumunska; Slované po 

sobě dále zanechali určitý počet kostrových pohřbů [2.] na slovansko-avarských 

pohřebištích středního Podunají. 

Slovanské kremace byly v balkánsko-dunajském regionu rychle vytěsněny 

obřadem pohřbu [2.] kostrového, což bylo podmíněno interakcí Slovanů 

s jinými etniky, rozšířením křesťanského náboženství a proměnami ve 

Slovanům vlastních představách o záhrobním světě9. 

V 9. - 10. století ve staré antské domovině mezi Dněprem a Dněstrem 

panuje obřad kostrového pohřbu [2.]. Jeho rozprostranění v jižních oblastech 

východoslovanského teritoria nelze podle chronologických údajů spojovat 

s křesťanstvím; stejně tak v severní části východoslovanského areálu došlo k 

rozšíření rituálu inhumace před christianizací venkovského obyvatelstva. Tedy 

obřad kostrového pohřbívání u východních Slovanů s křesťanským 

světonázorem nutně spojen není10. Je možné, že je tato východoslovanská 

obřadnost pokračováním pohřebního rituálu Antů 5. - 7. století. Antský 

biritualizmus sahá až k čerňachovské obřadnosti římských časů.  

Je třeba předpokládat, že se obřad kostrového pohřbívání v antském 

prostředí rozprostranil v procesu slovano-íránské intraregionální interakce a 

slovanizace skytho-sarmatského obyvatelstva. Nová obřadnost se asi 

slovanským prostředím šířila paralelně s pronikáním íránských religiózních 

představ.  
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Následuje hrubé shrnutí dosavadního výkladu: „Slované pohřbívali 

zpočátku žehem a nedávali mrtvému do hrobu či na poslední cestu do záhrobí 

nic, nebo téměř nic11.“ Ke kostrovému pohřbívání přecházeli pod vlivy 

křesťanství či prostřednictvím kontaktu s jinými etniky a jejich náboženstvím. 

V rámci kostrového pohřbívání dostával zesnulý do hrobu milodary, většinou 

užitné předměty (čemuž církev zpočátku nebránila).  

Ukončení kremací probíhalo u jižních Slovanů v 7. - 8. století, ve střední 

Evropě v 8. - 9. století a u východních Slovanů v 10.  -12. století.  

Mohyly/kurhany stavěli Slované východní i západní, existovala však 

území, kde se nevyskytovaly. Byly určeny pro jednoho i více lidí a obsahovaly 

jak pohřby [2.] žárové, tak pozůstatky kosterní, a to někdy v jedné mohyle 

zároveň. 

 Zdá se, že Slované věnovali smrti mnohem větší péči a pozornost, než 

narození12. 

 Nejstarší Slované, jak je známe od 6. století a pravděpodobně i dříve, 

užívali kremace. Popel býval buď v tzv. popelnici, látkovém obalu či sám o sobě 

uložen v mělké jamce v zemi. Někdy byla popelnice položena na zem a 

zasypána hlínou, což je v případě pohřebních plošin vlastní počátek budování 

mohyl a kurhanů. 

 Mohyly/kurhany se na většině slov. území začaly stavět od 7. století, 

zpočátku „žárové“, posléze birituální. Tento způsob, stejně jako jiné, nebyl však 

všude jednotný; někde se stavěly mohyly/kurhany, jinde se pohřbívalo do hrobů 

plochých, někde se vyskytovaly pohřby kostrové, jinde se pohřbívalo žehem; to 

vše, byť třeba ojediněle, ještě dlouho po christianizaci Slovanstva. 

Se zánikem kremací mizely i mohyly (u východních Slovanů se udržely až 

do prvních staletí 2. tisíciletí.) 

Tzv. ploché kostrové hroby se šíří v 7. století z území bývalé Jugoslávie 

(kam křesťanství pronikalo brzy) a od 9. století se pomalu začínají stávat 

jediným slovanským způsobem naložení s ostatky. 
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Pohřbívalo se i na vrcholku nebo těsně pod vrcholem mohyly. Popelnice 

se mohla dávat na kůl uprostřed13.“ 

„V mohylách byly rovněž střepy z rozbitých nádob a zvířecí kosti14.“ 

Koncem 8. a v 9. století se šíří mohylníky birituální, obsahující těla 

spálená i nespálená, přičemž vedle sebe existovaly mohyly žárové i kostrové, 

nebo bylo v jedné mohyle více pohřbů [2.] obojím způsobem.  

O jistých reáliích lze soudit podle vrstvy, v níž byly ostatky jednotlivých 

těl v konkrétní mohyle uloženy (jedny např. hluboko v jámě, druhé na úrovni 

terénu a další v násypu). Vysvětlení sice může být čistě chronologického 

charakteru (pod zemí je první nebožtík mohyly a nad ním později zesnuvší); 

může však jít i o něco jiného: nejhlouběji „...byl pohřben výše postavený 

jedinec...,“ nad ním jeho žena, která „...muže ve smrti následovala...“ a úplně 

nahoře obětovaní „...služebníci nebo otroci.“15 

„Skutečnost, že žárové hroby jsou starší a kostrové mladší platí jen 

v obecných rysech, z hlediska celkového vývoje.“16 

Kostrové hroby mohylové se prakticky nelišily od hrobů na plochých 

pohřebištích (majetnost či status zesnulých byl stejně různorodý v obou 

úložištích.) 

„Kostrové mohyly tvořily základní způsob slovanského pohřbu v 11.- 12. 

století zejména mimo hlavní střediska. 10. století bylo obdobím birituálním.“17 

Nevíme, proč Slované od zvyku kremace upustili, ale je jasné, že muselo 

dojít ke změně představ o posmrtném životě. Změna pohřebního ritu mohla být 

ve spojitosti se změnami společenskými, jelikož pohřeb [2.] nespáleného těla 

v té době vyzdvihoval význam zesnulého i pro život budoucí. 

Slované, kteří se nejdříve dostali do střetů s Byzantinci a kočovníky, 

přešli také nejdříve k pohřbům [2.] kostrovým. 

Koncem 8. a v průběhu 9. století se pohřeb [2.] nespáleného těla rozšířil 

též na celém území dnešních Čech, Moravy a Slovenska. V 9. století se ve 

velkomoravských hrobech objevují rakve zhotovené z jednoho kmene. 
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„Na většině slovanských pohřebišť od nejstarších dob do středověku byli 

mrtví ukládáni s hlavou k západu a nohama k východu tak, aby viděli východ 

slunce.“18 Orientace východ-západ však není nikde úplně přesná kvůli změnám 

lokace východu slunce v průběhu roku. V. Hrubý dle polohy mrtvých na 

pohřebišti ve Starém Městě na Moravě zjistil, že většina lidí umírala na jaře 

nebo na podzim. 

„S pohřbem nespáleného těla se u všech Slovanů rozšířil strach před 

návratem mrtvého, který se mohl stát upírem a škodit živým.“19 Proto jsou 

v některých kostrových hrobech stopy symbolicky zapálené hranice, jež měla 

nejspíš katartickou a profylaktickou funkci a byla vlastně reminiscencí na dobu, 

kdy se communnio revenantů bát nemusela. 
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Poznámky a odkazy k I. kapitole: 
   1) Sedov V.V.: Pogrebaljnyj obrjad slavjan v načale sredněvekovja, in: Ivanov Vjač. Vs. et 
Něvskaja L.G.: Issledovanija v oblasti balto-slavjanskoj duchovnoj kuljtury /Pogrebaljnyj 
obrjad/, Moskva 1990, str. 170. 
   2)  OSN, str. 393 /sub voce „Kurhany“/. 
   3)  Sedov V.V.: cit. dílo (1990), str. 172. 
   4) Jordanes: O proischožděniji i dějanijach Getov, Moskva 1960, str. 90; cit. dle Sedov 
V.V.: cit. dílo (1990), str. 173. 
   5)  Sedov V.V.: cit. dílo (1990), str. 174. 
   6) Adamikowa H.Z.: Wczesnošredniowieczne cmentarzyska cialopalne Slowian na terenie 
Polski /č. II/, Warszawa 1979, str. 221. 
   7)  Sedov V.V.: cit. dílo (1990), str. 177. 
   8)  ibidem, str. 179. 
   9)  ibidem, str. 179. 
 10)  ibidem, str. 179. 
 11)  Beranová M.: Slované, Praha 2000, str. 239. 
 12)  ibidem, str. 256. 
 13)  ibidem, str. 259; Právě tento kurhanový kůl může mít na mysli Nestor, když v PVL píše 
o jistých slov. kmenech (status quo před r. 852):  

„И аще кто умряше, творяху тризну надъ нимъ, и по семь творяху кладу велику, 
и възложахуть и на кладу, мертвеца сожьжаху, и посемь собравше кости вложаху в 
судину малу, и поставляху на столп5  на путех, еже творять вятичи и нын5.“  

(cit. dle: Lichačev D.S.: Povesť vremennych let /po lavrentjevskoj letopisi 1377 g./, 
Sankt-Peterburg 1999, str. 11; podtržení je moje).  

V SL dodáno po slovech „...на путех“ - „...и в курганы сыпаху.“  
(cit. dle: Lichačev D.S.: Povesť vremennych let /časť vtoraja priloženija/, Moskva-

Leningrad 1950, str. 228. 
 14) ibidem; Rozbitá nádoba (nebyla-li do mohyly vložena neporušena, a k jejímu rozbití 
nedošlo až posléze v důsledku přírodních procesů) může souviset s (dnešním) balkánským 
zvykem rozbíjení lahví či pohárů na místě, kde ležel zesnulý (viz dále), kterýžto obyčej lze 
interpretovat jako oběť pro smrt (aby byla „nasycena“ a nevzala si nikoho dalšího 
z domácích). Existence zvířecích kostí v hrobě bude mít stejnou intenci a funkci. Z řečeného 
lze vyvodit: 1) že původně byla smrti obětována zvířata (či lidé) a posléze se postupně přešlo 
na symbol, ne snad života, ale celistvosti a řádu-na nádobu, jež jí byla obětována (rozbita) = 
jde tedy o zjevnou evoluci pohřebního obřadu; a dále: 2) že usmrcená a se zesnulým pohřbená 
zvířata (jako např. oblíbený kůň či nebožtíkův dobytek) neměla původně funkci usnadnit a 
zpříjemnit jeho záhrobní existenci (to je pouze vysvětlení informantů), nýbrž byla jednoduše 
hilastickou obětí děsivému božstvu, smrti (s cílem jejího uspokojení → a přežití občiny). 
Nelze v této souvislosti nevzpomenout zpráv o „dobrovolných“ sebevraždách manželek a 
jejich spálení/pohřbení spolu s jejich muži. 
 15)  ibidem, str. 260. 
 16)  ibidem. 
 17)  ibidem, str. 262. 
 18)  ibidem, str. 270. 
 19)  ibidem, str. 271. 
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      II. Raná historie a počátky christianizace Kyjevské Rusi 

K přijetí křesťanství nedocházelo na slovanských územích, co se 

chronologie a konkrétního způsobu týče, všude stejně1). Šlo o proces s určitou 

dobou trvání, který nebylo lze obejít jednorázovým rozhodnutím panovníka či 

pouhým zničením model pohanských bohů. U jižních Slovanů a ve střední 

Evropě se křesťanství šířilo postupně, současně mezi prostým lidem a vládnoucí 

vrstvou. 

Pohané a křesťané si zpočátku příliš nepřekáželi. Křesťanství získalo 

pevné pozice nejdříve v oblasti Chorvatska (8. - 9. století), v Ninu bylo dokonce 

r. 860 zřízeno samostatné biskupství. V Srbsku se křesťanství usazovalo 

v průběhu století 7. - 9., a v první polovině 9. století pronikalo prostřednictvím 

misií či samovolnou infiltrací na Moravu, do Čech i Bulharska. Cca r. 828 byl 

salcburským arcibiskupem Adalramem vysvěcen nitranský kostel, ač Pribina 

zůstal ještě několik let pohanem. R. 845, ještě než byl pokřtěn český kníže 

Bořivoj, přijalo v Řezně křest 14 českých knížat.  

Borisovo Bulharsko bylo již před oficiální christianizací zemí dosti 

křesťanskou, kde působili kněží franští, řečtí a latinští. Taktéž v Polsku a na 

Kyjevské Rusi křesťanství zapustilo kořeny již před oficiálním pokřtěním jejich 

panovníků. Ruská smlouva s Byzancí z r. 944/5 obsahuje přísahu, kterou se 

Rusové zavazovali k jejímu dodržování ve jménu Boha, byli-li křesťany, či 

Peruna, byli-li pohany; tedy obě verze přísahy měly stejnou platnost. Kníže 

Vladimír by také sotva uspěl (a k takovému záměru vůbec dospěl) se svým 

religiózním převratem s celostátní působností, němělo-li by na Kyjevské Rusi 

křesťanství již položeny pevné základy.  

Křesťanství dospívalo taktéž k Polabským Slovanům, ale i když byli 

někteří z jejich knížat křesťany, německá expanze stále podněcovala pohansky 

zabarvené reakce. Pohanské vzpoury propukaly po celém slovanském areálu, 

nebyly však tak rozsáhlé a mívaly jinou formu. I  na Kyjevské Rusi bylo 11. 

století svědkem mnohých vzpour; vedli je pohanští kněží, nazývaní v Nestorově 
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letopisu čaroději, tedy volchvi. Známá jsou povstání v suzdalské oblasti a 

protikřesťanské hnutí novgorodského obyvatelstva čtyři generace po 

christianizaci města. Tyto vzpoury byly nejmohutnější v dobách neúrody a 

všechny byly potlačeny zbrojnou mocí vládnoucí vrstvy.  

V Bulharsku, kde po Rosatově povstání proti otci další vzpoury prakticky 

nenásledovaly, se na druhou stranu objevila jedna z nejstarších křesťanských 

herezí, bogomilství. 

 

Nyní následuje přiblížení intro a extrateritoriální politické situace 

Kyjevské Rusi v perichristianizačním období jejích dějin, a důvody její 

křesťanské konverze. 

K jistým kontaktům Rhósů (jedno z byzantských označení Kyjevských 

Rusů) s Byzancí došlo již před r. 860 a byly to především kontakty válečné, není 

však nemožné, že došlo i k nějakým misijním pokusům; přesto byzantské 

dějepisectví v 9. století informace o Rhósech, až na několik málo výjimek, 

neposkytuje. Vzájemné styky Rhósů a Byzantinců začínají pak po r. 860, a tyto, 

zejména obchodní, byly nejspíše smluvně upraveny. 

V r. 867 existovala již na Rusi v důsledku christianizačního úsilí řádná, 

Byzancí ustanovená církevní organizace s biskupem v čele. Tato první 

christianizace musela být velmi omezená; v ruském středověkém písemnictví o 

ní není zmínek, jediným spolehlivým pramenem, který se o ní zmiňuje, je 

Fotiova encyklika z r. 867. Důvodem, proč křesťanství na Kyjevské Rusi ve 2. 

polovině 9. století nezapustilo pevné kořeny, je pravděpodobná změna vlády r. 

882, při které pohanští Varjagové zničili zárodky církevní organizace in statu 

nascendi. Širší vrstvy lidu nebyly tedy nejspíš pokřtěny ani v Kyjevě, ani 

v jiných významnějších centrech. 

V „pramenné pustotě“ té doby (co se Kyjevské Rusi týče) lze přece jen 

bezpečně konstatovat Olegovo (kyjevský kníže po zakladateli první vládnoucí 

dynastie, Rurikovi) uzavření obchodní smlouvy s Byzancí r. 911. Tato smlouva 
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diplomaticky určovala vzájemný poměr obou zemí po následujících několik 

desetiletí, a podporovala silný rozvoj vzájemných styků mezi Byzancí a 

Kyjevskou Rusí. V 10. století již do byzantského vojska vstupovalo množství 

Rusů coby žoldáků, což je zřejmý projev a doložení těchto styků.  

Důkazem selhání první christianizační vlny je skutečnost, že se na 

Olegově ruském knížecím dvoře vyskytovali hadači a čarodějníci, kterýžto 

palácový status quo je letopisně doložen, a byl by nemožný, kdyby byli tou 

dobou Rhósové již alespoň zčásti křesťané; dále by se tato skutečnost bezpečně 

projevila při uzavření smlouvy s Byzancí r. 911, což se nestalo.  

Po Olegově smrti r. 912 nastoupil na ruský trůn Igor, Rurikův syn. Ten 

válčil r. 920 proti Pečeněgům a r. 941 vytáhl proti Byzanci, při kterémžto tažení 

byla Igorova flotila dvakrát citelně poražena, u bosporské úžiny a cestou domů 

přes Černé moře. Podle Nestora táhl Igor na Byzanc opět r. 944, k vojenské 

konfrontaci nedošlo a Byzanc prohlásila, že bude na Rus opět posílat tribut, jako 

to činila za Olega. Výsledkem tohoto tažení je také výše zmíněná smlouva z r. 

944/5, která však již pro Rus není tak výhodná, jako ta z r. 911. Nestorova 

zpráva o této smlouvě má obrovskou hodnotu, jelikož se zde čtenář přímo 

z textu smlouvy dozvídá, že byli na Rusi tou dobou křesťané již ve značném 

počtu. 

Nestorovo znění smlouvy dále zachovává jednu z mála zmínek o 

pohanství východních Slovanů, popis Igorovy přísahy: „Zjitra povolal Igor posly 

a přišel na chlum, kde stál Perun, i odložili zbraně své, i štíty, i zlato, a vykonal 

Igor přísahu i lidé jeho, co bylo Rusů pohanských.“2) Důležitější zmínkou je 

však v rámci této kapitoly Nestorovo konstatování přítomnosti ruských poslů-

křesťanů v Konstantinopoli: „My pak, Rusové, kolik nás jest pokřtěných, 

zapřisáhli jsme se chrámem sv. Eliáše ve chrámě sborovém, a před ležícím 

svatým křížem i tímto listem, že zachováme vše, co na něm napsáno jest, a že 

ničeho z něho nepřestoupíme. A kdo toto se strany naší přestoupí, buď kníže 

anebo kdokoliv jiný, buď pokřtěn anebo nepokřtěn, ať nemá pomoci od Boha, i 
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ať bude otrokem po celý život budoucí, a svou vlastní zbraní ať bude zabit.“3) 

Křesťanů byl tedy na Rusi již značný počet, jinak by totiž v poselstvu žádné 

zastoupení neměli; ovšem jak toto ruské křesťansví za Igora vypadalo, se neví. 

Významné je sdělení o přísaze křesťanských Rusů na zmíněnou smlouvu 

v chrámu sv. Eliáše v Kyjevě „...bylť tento chrám sborový, neb mnozí Varazi 

byli křesťané.“4) Je tudíž jisté, že za Igora již na Rusi křesťanství existovalo, a 

dokonce ani nelze vyloučit, byť je takováto skutečnost v daném okamžiku 

zároveň nedokazatelná, existenci kyjevského biskupa v první polovině 10. 

století. Pravděpodobně téhož roku byl Igor zabit Drevljany, načež následovala 

Olžina pomsta tomuto slovanskému kmeni.  

(Především obchodní) styky Byzantinců a Rusů měly tedy tou dobou jistý 

smluvně ustanovený charakter a jejich praktická realizace měla pevnou formu. 

Co se (pohanského) náboženského ritu Slovanů té doby týče, nemáme 

mnoho zpráv. Konstantin VII. Porfyrogennetos ve svém díle De administrando 

imperio např. popisuje putování ruských kupců ze severu do Konstantinopole, a 

stejně tak tu a tam staré slovanské náboženské obřady: „...a na tomto ostrově 

přinášeli své oběti, protože tam stojí velký dub. Obětovali živé kohouty. 

Vystřelovali šípy kolem, jiní obětovali chléb a maso, každý z toho, co měl, jak je 

u nich zvykem. Losovali také nad kohouty, zda je mají zabít a také o tom, zda je 

mají sníst nebo je nechat na živu.“5)  

 Prvním křesťanským panovníkem na trůnu ruské říše byla Olga, Igorova 

žena; obecně přijatou datací její cesty do Konstantinopole a následného pokřtění 

je r. 957. Olga zanechala jako první křesťanská panovnická osobnost z Rurikova 

rodu v paměti ruského národa hluboké stopy, což se zjevně odráží v ruském 

kronikářství od samého počátku; nepodařilo se jí však pro křesťanství získat 

podřízené velmože. „I když styky s Byzancí byly pro Rus určitě výhodné, 

většina příslušníků vedoucí vrstvy staroruské společnosti si neuvědomovala, jak 

důležitá je z mezinárodního i vnitropolitického hlediska christianizace jejich 

země.“6) Pohanství v Kyjevské Rusi ještě pořád docela dobře fungovalo, ovšem 
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v průběhu stále těsnějších kontaktů s křesťanskými státy a proměn vnitřní 

struktury ruské říše, přestávalo své době dostačovat. Olga si to uvědomovala, 

pochopila, jakým směrem se bude další vývoj ubírat, a vyvodila z toho své 

závěry. Vládnoucí kruhy (bojaré) však nepochopily a proto zůstala ve svém úsilí 

o co nejrychlejší vstup své říše do rodiny vyspělých evropských států 

osamocena; proměna ruských společenských struktur v křesťanském duchu se jí 

nezdařila.  

Olžino rozhodnutí ve věci křesťanství „...nebylo rozhodnutím osobní víry, 

tyto motivy jsou přes ujišťování legend v té době prakticky neznámé, nýbrž 

rozhodnutím vladařky, která pochopila, že pohanství není schopno nadále plnit 

státotvornou funkci.“7) Většina vůdčích osobností v jejím okolí však tuto 

skutečnost nechápala, Olga se tedy nemohla plně prosadit. 

Syn Svjatoslav se jí narodil kolem r. 940, ale okolnosti jeho narození ani 

přesné datum není známo; taktéž s jeho náboženstvím se jí nic udělat nepodařilo 

(v době jejího vlastního pokřtění to byl již nejspíše dospělý muž) a Svjatoslav 

zůstal nepokřtěn.  

Nepokračoval také v Olžině vnitřní politice a nesnažil se stát stabilizovat. 

Samostatně začal vládnout ještě za jejího života (cca 962), vládl až do své smrti 

r. 972, a prakticky celou tu dobu prožil po válečných taženích mimo Kyjev; 

k dalšímu rozvoji ruského státu nepřispěl. Podmanil si všechny kmeny na 

severovýchod až k řece Volze a definitivně zničil Chazarskou říši, čímž však 

byla v této oblasti porušena mocenská rovnováha a na scénu se tak dostali 

Pečeněgové, divoký nomádský kmen, jenž byl nakonec Svjatoslavovi osudný. 

R. 967 napadl Bulhary, porazil slabého cara Petra, dobyl Preslav a drancoval 

zemi. R. 969/70 pak rozdělil říši na severu; jeho syn Jaropolk se stal knížetem 

kyjevským, druhý syn Oleg začal vládnout drevljanskému území, a syn třetí, 

Vladimír, odešel do Novgorodu.8)  

 R. 970 Svjatoslav zaútočil na Byzanc, byl poražen a přechodně zahnán na 

bulharské území, kde byl r. 971 poražen samotným byzantským císařem 
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Ioannem Tzimiskem (969-976) a vytlačen do Dorostolonu (Silistrie), města na 

Dunaji, u nějž byly jeho síly  21. července definitivně rozdrceny. Svjatoslav byl 

přinucen uzavřít s Byzancí mírovou smlouvu, jež byla pro Rusy zcela potupná, 

zaručovala jim však od Byzance mír, a taktéž obnovovala jejich 

konstantinopolská obchodní práva. Cestou domů byl Svjatoslav na jaře r. 972 u 

dněperských peřejí napaden Pečeněgy, kteří zbytek jeho vojska rozprášili, jeho 

samého zabili, jeho lebku okovali a udělali z ní pohár „...i pili z něho.“9)  

Lze předpokládat, že v době Svjatoslavovy smrti byli všichni jeho synové 

ještě velmi mladí a značný vliv měla tudíž družina a nejstarší bojovníci. 

Jaropolk na naléhání svého družiníka Svenelda r. 977 vytáhl na Olegovo tributní 

území a u Ovruče jej zabil; Vladimír ze strachu z Jaropolka odešel do Švédska, 

ten dosadil do Novgorodu svého místodržitele a fakticky se ujal vlády nad celou 

ruskou říší. Jako samovládce vládl v letech 977-980, a po tu dobu byl stát jako 

za Olgy dobře organizován, tribut pravidelně vybírán a kompetence byly řádně 

rozděleny; byl nepochybně silným panovníkem. 

Co se jeho vztahu ke křesťanství týče, mnoho se toho neví. Je jisté, že 

jeho žena křesťankou byla, neví se však, měl-li manželku pouze jednu. V otázce 

případného Jaropolkova křesťanství nepanuje jednotný názor. Tzv. Nikonovský 

letopis poskytuje k r. 979 informaci o tom, že k Jaropolkovi přišli poslové od 

papeže; nejspíš nemohlo jít o nic jiného než o misijní návštěvu,10) zřejmě z ní 

však nic nevzešlo. Ať už je to s otázkou Jaropolkova případného přijetí 

západního křesťanství jakkoliv, pravdou jistě bude konstatování, že se v době 

jeho vlády pohlíželo na křesťanství (v Kyjevě) tolerantně. Jednotný stát ještě 

v jeho době neexistoval a v etnickém ohledu byla vznikající říše dosti 

různorodá. Čím více se rozvíjela státnost, tím jasnější bylo, že „...stávající 

pohanské náboženství nemůže plnit jednotící a státotvornou funkci.“11) Ke 

křesťanství panovníci i se svými zeměmi přistupovali z toho praktického 

důvodu, že křesťanské náboženství coby jednotící systém odpovídalo měnící se 

struktuře evropských státních celků. Tento princip je jedním z hlavních pilířů 
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christianizace celé Evropy a na Rusi nebyl vývoj pochopitelně odlišný, pouze je 

zde tento proces, s ohledem na její určitou izolovanost, transparentnější. Za 

Jaropolkovy vlády dospěla Rus k významnému dějinnému mezníku; Olze se 

christianizaci vládnoucí družiny prosadit nepodařilo, Jaropolkovi družiníci 

„...pociťovali o nějakých deset, patnáct let později nutnost změny.“12) 

Vladimír se (pravděpodobně r. 980) vrátil na Rus s velkou varjažskou 

armádou, Jaropolka nechal zabít a vlády v Kyjevě se ujal sám. Někteří 

výzkumníci se domnívají, že Vladimír dosáhl vítězství nad Jaropolkem snadno 

díky tomu, že mu pomáhala pohanská opozice, jež nesouhlasila s pozvolným 

postupem křesťanství na Rus za Jaropolkovy vlády. Nejspíš to skutečnosti 

neodpovídá, jistý protikřesťanský motiv některých Jaropolkových družiníků 

však vyloučit nelze13).  

Po příchodu k moci byl Vladimír nepřítelem křesťanství, avšak i když 

obnovil pohanství (vztyčení kyjevských idolů s Perunovým idolem v čele), 

spokojen s ním pravděpodobně nebyl; podle všeho se seznamoval mimo jiné i 

s islámem. Dále lze předpokládat, že byl Vladimír svou matkou Maluší 

vychován pohansky, po příchodu na kyjevský knížecí dvůr se alespoň žádný 

křesťanský vliv neprojevil. Když ho Svjatoslav r. 970 vyslal do Novgorodu 

vládnout, nebyl Vladimír křesťanem zcela jistě, a o křesťanství ani zájem 

nejevil, nejspíš však ani nebyl zvášť horlivým pohanem. Není pochybností o 

tom, že žil v dospělosti dosti nevázaným způsobem života, rukopisy shodně 

hovoří o množství žen a souložnic. 

Po usednutí na knížecí stolec si musel Vladimír svou vládu upevnit; vydal 

se na tažení proti Vjatičenům, Radimičům a východním polským oblastem. Cca 

r. 983 dále podnikl tažení proti baltickým Jatvjagům a r. 985 nejspíš (pramenná 

nedostatečnost) proti povolžským Bulharům. 

Co se vztyčení pohanských idolů v Kyjevě týče, soudí Rybakov14) na tři 

cíle Vladimírovy pohanské restaurace: 1) zdůraznění ruské státní suverenity vůči 

křesťanské Byzanci, 2) upevnění velkoknížecího velitelského postavení; v čele 
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pantheonu byl bůh hromů a válečných úspěchů. Dále tím Vladimír vyjadřuje 

odstup od Varjagů, kteří byli křesťany. Stejně tak měl být nový pantheon 

záštitou nejen proti byzantskému křesťanství, nýbrž i proti skandinávskému 

pohanství, 3) umožnění zesíleného náboženského vlivu ve společnosti s ohledem 

na současnou univerzalitu a zakořeněnost nových bohů ve východoslovanské 

společnosti.  

Jeho oblíbeným bohem byl nepochybně Perun, před kterým se přísahalo 

na smlouvy, a jehož idol byl vztyčen nejen v Kyjevě, ale též v Novgorodě a 

v Kontantinopoli (zde dávno před Vladimírovým narozením); před 

„konstantinopolským“ Perunem pohanští Rusové potvrzovali smlouvy, jež 

s Byzancí uzavřeli. Mnoho bohů (Rožanicy, Rod, Veles...) se do Kyjevského 

pantheonu nedostalo, jelikož se nepředpokládala jejich dostatečná potence v boji 

s křesťanstvím. Ve Vladimírově pantheonu lze tedy vidět (a toto hledisko je 

přijímáno mnohde) jednoduše konkurenci ke sv. Trojici či jednotlivým článkům 

křesťanské dogmatiky. Konkrétní pohanské analogie (s výjimkou Ducha sv.) 

vůči křesťanským věroučným postavám jsou dle dané interpretace tyto: Stribog-

Bůh Otec, Dažbog-Bůh Syn, Mokoš-Matka Boží.  

Zajímavé je, že je Vladimír i v pozdější křesťanské literatuře nazýván 

Vladimírem krásným Sluníčkem, tedy čestným pohanským náboženským 

titulem, který ho připodobňoval k bohu Slunce, čemuž nedokázal zabránit ani 

fakt jeho přijetí křesťanství; jde evidentně o pozůstatek pohansko-křesťanského 

synkretizmu. 

Jeho pohanská reforma úspěch neměla, jelikož „vnitřní proměna státu 

vyžadovala náboženství jiné, jehož státotvorná povaha by odrážela reálné 

společenské vztahy15).“ Trvala maximálně 7 let, díky čemuž je zřejmé, že 

Vladimír pochopil velice brzy, že pohanství je v jeho transformujícím se světě 

nedostačující, a oficiálně přijal z Byzance křesťanství. Chronologii této 

konverze nelze na základě dochovaných údajů přesně sestavit, fakta jsou však 

takováto: 1) Vladimírovo vojsko se zúčastnilo na straně císařů Basilea II. a 
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Konstantina VIII. boje proti Bardu Fókovi, jenž se r. 987 prohlásil proticísařem; 

vítězná bitva byla svedena 13. dubna r. 989 u Abydu, a bojovalo v ní i 6000 

ruských vojáků. 2) Díky pramenným a astronomickým údajům je známo, že 

Chersón Vladimír dobyl mezi 7. dubnem a 27. červencem r. 989; neví se však 

proč. 3) Křest přijal nepochybně v letech 987-990 a následně se počala 

christianizace Rusi; chronologicky, geograficky ani situačně však tento akt 

s naprostou jistotou určit nelze. 4) Byzantská princezna Anna, dcera Romana II. 

a Theofano, r. 963 narozená sestra císařů Basilea II. a Konstantina VIII., se stala 

Vladimírovou manželkou. Ke sňatku došlo zcela jistě v souvislosti 

s Vladimírovou pomocí posledně jmenovaným proti Bardu Fókovi; událost však 

opět nelze chronologicky ani geograficky určit, lze jen předpokládat, že se 

odehrála po Vladimírově křtu. Při křtu dostal Vladimír jméno po byzantském 

císaři Basileovi II. (Vasilij)16), jelikož právě císař je podle Ilarionova svědectví 

jeho kmotrem17). 

A jak došlo k tomu, že se v purpuru narozená byzantská princezna stala 

manželkou pohanského ruského knížete? V důsledku byzantského 

vnitropolitického vývoje se císař Basileus II. dostal do neudržitelného postavení, 

a tak se před rozhodujícím střetnutím se vzbouřencem Fókou s odvoláním na 

dohodu z r. 971, uzavřenou Ioannem Tzimiskem a Svjatoslavem, obrátil na 

knížete Vladimíra s prosbou o vojenskou pomoc. Ten byl s požadavkem svolný 

za podmínky, že se mu na oplátku dostane císařské manželky, sestry obou 

císařů, Anny. Basileus II. byl vlastní situací donucen souhlasit, ovšem za 

předpokladu, že Vladimír přijme křest a propustí všechny své manželky 

současné. Po horečné diplomatické aktivitě obou říší, strukturující a 

kondolizující popsanou situaci, na přelomu let 987 a 988, dorazila v létě či na 

podzim r. 988 do Konstantinopole ruská armáda v počtu asi 6000 bojovníků. 

Došlo ke dvěma bitvám, ve druhé z nichž 13. dubna r. 989 Fókas zemřel a jeho 

vojsko bylo zcela rozprášeno. 
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Pokud jde o místo Vladimírova pokřtění, je pravděpodobné, byť 

nedokázané, že „...Vladimír přijal křest v Kyjevě v souvislosti s příchodem 

byzantských poslů a plánovanou svatbou s princeznou Annou18).“ Bylo to 

nejspíš během zimy 987/8, kdy křest přijímá taktéž Vladimírova družina a 

bojaré; řada Kyjevanů tou dobou již křesťany byla, a když dal nyní souhlas se 

křtem i sám kníže, katechumenát se mohl rozvinout ve velkém. Někteří kněží 

z byzantského poselstva asi v Kyjevě zůstali, poučovali neofyty a křtili je. 

Masový křest Kyjevanů pak mohl proběhnout v létě o svatodušních svátcích r. 

988 a Novgorod přijal křest vzápětí po Kyjevu, blíže se však tato událost 

bohužel konkretizovat nedá. 

 

Je pozoruhodné, že křesťanství proniklo do ruské společnosti patrně 

rychlým tempem, což jen dokazuje Láškovu tezi, že „...pohanství nebylo již 

schopné být jednotícím prvkem středověké společnosti, ať už to bylo pohanství 

slovanské či pohanství jiných národů19).“ Byť na Rusi přetrvávalo dvojvěří o 

dosti déle, než u jiných národů, nic to na této skutečnosti nemění. 

Mezi prostým rolnickým lidem se však během 11. století příliš neujalo; 

tradiční východoslovanské pohanské náboženství zde přetrvávalo velice dlouho, 

a tito lidé přijali křesťanství prakticky až po r. 1240, v době tatarského jha.  

Bohužel je třeba říci, že „církev spatřovala v donucování ke křtu legitimní 

prostředek20).“ Méně problémů bylo v souvislosti s christianizací pochopitelně 

ve městech, jejichž obyvatelé byli s knížaty a bojary propojeni významnými 

sociálními a hospodářskými vazbami více, než venkovské obyvatelstvo. To bylo 

pokřtěno masově, což bylo umožněno politickým vlivem; uvědomělá misie či 

evangelizace fomálně již křesťanského obyvatelstva probíhá až v průběhu 12. st. 

Po třech generacích v křesťanské víře vychovaných knížat (údělných i 

vládnoucích) bylo již šíření křesťanství na Kyjevské Rusi zajištěno definitivně. 

Křest v r. 988 byl pouhým začátkem; křesťanství coby hodnotový systém do 

staroruské kultury pronikalo postupně. „Nejen vzdělanost obecná, ale také 
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vzdělanost ve víře vyšší společenské vrstvy... byla podmínkou opravdového 

vnitřního procesu christianizace21).“ 

Byť o žádném nacionalizmu ještě tou dobou mluvit nelze, přispělo 

křesťanství významně k vědomí jednoty a sounáležitosti východních Slovanů; 

vzniká pojem „russkaja zemlja“, předpokladem k jehož vytvoření se křesťanství 

stalo. Pod souhrnné označení „russkaja zemlja“ brzy spadají východní Slované, 

kteří mají nějaký vztah k Rurikovcům, a kteří jsou křesťany byzantského ritu. 

Díky křesťanské konverzi se v průběhu 11. století významně začíná měnit 

modus vivendi slovanského obyvatelstva, a jsou ve značné míře, byť ne 

výhradně, přijímány byzanstské vzory; v Kyjevě a Novgorodě působí řada 

kupců a řemeslníků i ze západní Evropy, čehož jsou výmluvným svědectvím 

nádherné předměty, dochované v ruských muzejních sbírkách.  

„Bez předchozího dlouhého procesu, kdy na Rusi sílil vliv křesťanství, by 

nebyl křest Vladimírův a celé země možný. Jedině velmi složitá politická situace 

v Byzanci však napomohla k tomu, aby k samotné christianizaci došlo22).“ 

Podstatné je, že konverze Rusi a její vládnoucí vrstvy byla zřejmě dobrovolná 

(byť hromadný radostný kyjevský křest, Nestorem popisovaný, není třeba brát 

příliš vážně); doposavadní byzantské pokusy o ruskou christianizaci musely do 

té doby ztroskotávat, protože Rusové zatím nechápali politickou důležitost křtu. 

Teprve když vládnoucí vrstva nahlédla neudržitelnost pohanského religiózního 

systému v občině křesťanských států, mohla začít probíhající christianizace 

oficiálně vítězit. 

Christianizace přinesla Kyjevské Rusi nepochybně velmi mnoho; celý 

veřejný a kulturní život dostal nový rozměr; „Vladimírův křest Kyjevanů a 

později celé země nebyl však v žádném případě výchozím bodem nula23).“ Byl 

jen (důležitým a v daném okamžiku zásadním) článkem v odedávna probíhající 

evoluci lidského religiózního světonázoru; v prostoru chronologicky a 

geograficky vymezeném koncem 10. století a oblastí Kyjevské Rusi. 
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                                           III. „Slovanská“ kremace 
Jak již bylo zmíněno, slov. kremační obřad pochází pravděpodobně až z 

i.-e. epochy, jeho historie je dohledatelná do pozdní doby bronzové1), a podle 

některých badatelů se Slované s kremací seznámili prostřednictvím buddhismu, 

šířeného ze starověké Indie. (Některé již uvedené informace i citace se mohou 

zde i v dalších kapitolách opakovat, jak budou užívány v odlišných tematických 

celcích a kontextech). Popel býval buď v tzv. popelnici, látkovém obalu či sám o 

sobě uložen v mělké jamce v zemi. Někdy byla popelnice položena na zem a 

zasypána hlínou, což byl pravděpodobně vlastní počátek budování mohyl a 

kurhanů.  

Kremace byla jistě užívána coby způsob naložení s ostatky u všech slov. 

národů daného období; přesto Vakarelski tvrdí, že Bulhaři zřejmě nikdy neznali 

jiný způsob zaobcházení s pozůstatky zesnulých, než inhumaci. Na druhou 

stranu vzápětí podotýká, že dané pravidlo platilo pouze u normálních zesnulých, 

jinými slovy jen nehrozila-li možnost strigofikace; v takovém případě nebožtíka 

spálili2). A vzhledem k tomu, že na Ukrajině, v Bulharsku, Makedonii a na 

Balkáně obecně se tato možnost předpokládala a vlastně dodnes předpokládá 

téměř vždy3), není výpovědní hodnota tohoto výroku tak vysoká, jak by se 

mohlo na první pohled zdát. 

Následuje výčet pramenných zpráv, týkajících se „slovanské“ kremace. 

Není jich sice mnoho a jsou z informativního hlediska dosti kusé, existují však. 

Řazeny jsou chronologicky, od nejstarší známé (r. 744 p. Kr.) po nejmladší (r. 

971 p. Kr.), jež je ještě s přihlédnutím k danému tématu relevantní; obě těmito 

roky stanovené hranice vymezují jistý časový úsek, ještě spadající do 

perichristianizačního (slovanského) období: posunout horní hranici ještě výše by 

již bylo, i vzhledem k postupnému vyhasínání slovanských kremačních hranic 

v této době, nadbytečné. 

O Polabských Slovanech (sídlících v oblasti středního a dolního toku 

Labe; v dnešním Německu) píše r. 744 n. l. sv. Bonifác anglickému králi 
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Aethibaldovi: „Za hodna chvály je mezi nimi považována žena, která vlastní 

rukou si přivodí smrt a shoří na stejné hranici se svým mužem4).“ 

Nestor, kyjevský mnich a autor Pověsti vremennych lět (PVL), hned 

zkraje svého díla podotýká: (v blíže neurčené minulosti /určitě před r. 852 p. 

Kr./ jisté slovanské kmeny) „... аще кто умряше, творяху тризну надъ нимъ, и 

по семь творяху кладу велику, и възложахуть и на кладу, мертвеца 

сожьжаху, и посемь собравше кости вложаху в судину малу, и поставляху 

на столп5  на путех, еже творять вятичи и нын55).“ V Suzdalském letopisu 

(SL) je dodáno po slovech „...на путех“ (po cestách): „...и в курганы 

сыпаху6).“) 

Ibn Vahšija, irácký alchymista, egyptolog a historik píše v rámci své práce 

o zemědělství Nabatejů (arabských kmenů) r. 903, že těla zemřelých kazí 

vzduch a proto Indové a Slované zemřelé spalují; na jiném místě mluví o užitku 

spalování zemřelých a diví se, že Slovany přes jejich nevzdělanost napadlo 

spalovat těla všech svých nebožtíků, ať už jsou jakéhokoliv postavení7). 

Ibn Rosteh/Rusteh, arabský či perský geograf, cestovatel a encyklopedista 

(žil na přelomu 9. a 10. st., a navštívil pravděpodobně i Velkomoravskou říši za 

vlády knížete Svatopluka) o Slovanech [v rus. Chvolsonově překladu] uvádí: 

„Когда умираетъ кто-либо изъ нихъ, они сожигаютъ трупъ его. Женщины 

ихъ, когда случится у нихъ покойникъ, царапаютъ себе ножемъ руки и 

лица. На следующий день по сожжении покойника, отправляются на 

место, где оно происходило, собираютъ пепелъ и кладутъ его въ урну, 

которую ставятъ затемъ на холмъ. Чрезъ годъ по смерти покойника берутъ 

кувшиновъ двадцать меду, иногда несколько больше, иногда несколько 

меньше, и несутъ ихъ на тотъ холмъ, где родственники покойнаго 

собираются, едятъ, пьютъ и затемъ расходятся8).“   

Týž autor dále o Slovanech sděluje: „Если у покойника было три жены, 

то та изъ нихъ, которая утверждаетъ, что она особенно любила его, 

приноситъ къ трупу его два столба и вбиваетъ ихъ стоймя въ землю, 
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потомъ кладетъ третий столбъ поперекъ, привязываетъ посреди этой 

перекладины веревку, становится на скамью, и конецъ этой веревки 

завязываетъ вокругъ своей шеи: тогда скамью вытаскиваютъ изъ подъ нея, 

и женщина остается повисшею, пока не задохнется и не умретъ. После 

этого трупъ ея бросаютъ въ огонь, где онъ и сгараетъ9).“ 

A nakonec zmiňuje zvláštní slovanské chování v průběhu kremace: „При 

сожигании покойниковъ предаются шумному веселью, выражая темъ 

радость свою, что Богъ оказалъ милость покойному (взявъ его къ себе)10).“  

Ahmed Ibn-Fadlán (žil v 1. polovině 10. století n. l.), dvořan bagdádského 

kalifa al-Muktadíra, jenž byl svým vládcem r. 921 vyslán jako oficiální 

představitel své země ke králi Bulharů (tam ovšem v důsledku svého setkání 

s Normany nikdy nedorazil, prožil s nimi mnohá dobrodružství, na cestě strávil 

tři roky a nakonec o své anabázi napsal oficiální zprávu pro dvůr), se zmiňuje 

též o „pohřbu Rusa“. Danou příhodu pojímá spíše jako krátkou epizodu, a i když 

uvádí i zajímavé podrobnosti, je celá záležitost poněkud problematická z toho 

prostého důvodu, že oním pohřbívaným Rusem nebyl nejspíš Rus, nýbrž 

urozený Skandinávec11). Zpráva přesto není své validity zbavena zcela, jelikož 

„...в русском (особенно севернорусском) обряде содержатся моменты, 

общие со скандинавской традицией...12)“ Navíc měli Skandinávci a (severní) 

Slované hodně společného, panovaly mezi nimi čilé obchodní a jiné styky, a obě 

etnika se dosti promíchala. Skandinávci (Vikingové/Normané) dokonce „...v 

Rusku dali přímo jméno národu, pocházející od severského kmene Rus13).“ Není 

třeba zde zprávu citovat celou, postačí konstatování, že se „pohřeb Rusa“ 

odehrál v letech 921-922 na břehu Volhy kdesi v okolí dnešní Kazaně, že po 

obětování všemožných zvířat, orgii s otrokyní, jež se zavázala zemřít se svým 

pánem, jejím zabití, vytažení lodi na jakousi dřevěnou hranici a uložení mrtvého 

„Rusa“, otrokyně a zabitých zvířat do lodi, couval nejbližší příbuzný nahý 

pozpátku k lodi, zapálil dřevo pod ní hořící loučí, zdvihl se vítr a loď vzplanula. 
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Pak na místě spálené lodi postavili něco jako malý kulatý kopeček, do něj vetkli 

trám, napsali na něj jméno zesnulého, jméno „krále Rusů“, a vzdálili se14). 

Abu L-Hasan ‘Alí Ibn Al-Husain Al-Mas’údí, arabský historik a 

cestovatel, který zemřel r. 956 n. l. ve Fostátu, píše o příslušnících mocného 

slovanského (polabského) kmene Sorbů, totiž že „...se sami upalují v ohni, když 

jim zemře vládce nebo náčelník, a spalují také jeho jízdní zvířata15).“ Al-

Mas’údí se na jiném místě zmiňuje ještě o Slovanech a Rusech, obývajících 

jednu stranu města Itil (chazarská metropole Chánbalig/Chamlich), a to, že 

„...spalují své mrtvé a s nimi jejich jízdní zvířata, zbraně a ozdoby. Když zemře 

muž, je s ním spálena zaživa i jeho žena, avšak zemře-li žena, není muž spálen. 

Stane-li se, že zemře nějaký neženatý muž, ožení jej po smrti; jejich ženy touží 

po tom, aby byly spáleny se svými manžely, aby mohly spolu vejít do ráje16).“ 

Byzantský letopisec Lev Diakon, žijící mezi lety 950 a cca 1000 n. l., 

popisuje Svjatoslavovu bitvu s Tzimiskem v Bulharsku r. 971, jeho porážku a 

ústup: „ἤδη δὲ νυκτός κατασχούσης, καὶ τῆς µήνης πλησιφαοῦς οὔσης, κατὰ τὸ 

πεδίον εξελθόντες τοὺς σφετέρους ἀνεψηλὰφων νεκρούς, ὅυς καὶ σιναλὶσαντες, 

πρὸ τοῦ περιβὸλου καὶ πυρὰς θαµινὰς δινάψαντες, κατέκαυσαν, πλείστους τῶν 

αἰχµαλώτων, ἄνδρας καὶ γύναια ἐπʼ ἀυτοῖς κατὰ τὸν πάτριον νοµον 

ἐπανασφάξαντες. ἐναγισµόυς τε πεποιηκόντες, ἐπὶ τὸν Ἴστρον ὑποµάξια βρέφη 

καὶ ἀλεκτρυόνας ἀνέπνιξαν. τῷ ῥοδὶῳ τοῦ ποταµοῦ ταῦτα καταποντώσαντες. 

Λέγεται γὰρ Ἑλληνικοῖς ὀργίοις κατόχους ὂντας17).“ Je pravda, že jde o popis 

chování příslušníků vojska, a vojsko prakticky nikdy nebývalo etnicky jednotné, 

často se z velké nebo dokonce z větší části skládalo ze žoldnéřů, nájemných 

bojovníků původem ze všech možných zemí (tehdy známého) světa. Přesto se 

zdá, že většinu Svjatoslavova vojska pod Dorostolem tvořili ruští Slované18).  

Ukončení kremací probíhalo u jižních Slovanů v 7. - 8. století, ve střední 

Evropě v 8. - 9. století, a u východních Slovanů v 10 .-12 . století, přičemž 

takovéto pozvolné ukončování rozhodně nebylo jednorázovou záležitostí, a to 

ani v rámci menších územních celků. 
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Lze velice opatrně říci, že s počátkem pronikání křesťanství do 

slovanského areálu dochází na různých slovanských územích k různě rychlému 

přechodu od kremace k ukládání nespáleného těla. Názory na rychlost, 

návaznost a hl. úplnost s konečným završením diskutovaného přechodu od 

starého způsobu zacházení s ostatky zesnulých ke způsobu novému, se velice 

liší. Jeden autor např. konstatuje, že pohřeb žehem byl v průběhu 9. století 

v celých Čechách opuštěn a nahrazen pohřbíváním nespálených těl19). Jiný 

badatel s ním zase konkrétně v otázce nepochybnosti a hl. ohraničenosti tohoto 

„modálně-funerálního“ přechodu dosti ostře nesouhlasí20). Další spornou 

záležitostí je otázka souvislosti této změny s christianizací; i prvně zmíněný totiž 

konstatuje, že kauzální vztah mezi christianizací a přikročením k inhumaci není 

průkazný21). Zdá se každopádně, že kremační modus přetrvával v Evropě nejdéle 

právě u Slovanů a Baltů22). 

Pohřeb celého (nespáleného) těla do země i kremace (a pohřbení 

pozůstatků spálených) existovaly pravděpodobně současně z dávných dob až do 

christianizace. Důvod, proč někteří dávali přednost jednomu a jiní druhému 

způsobu naložení s ostatky, tkví zřejmě jednoduše v rodinné či kmenové 

tradici23). 

Existují vykopávky hrobů, ve kterých vedle spálených pozůstatků leží 

kosterní ostatky či ostatky spálené jen zčásti. Tyto rozdíly tedy velice 

pravděpodobně neukazují na rozdílná náboženství, nebo odchylný či snad 

protikladný světonázor jednotlivých slovanských rodin, rodů či kmenů, ale 

pouze na nejednotnou tradici. Manželské svazky členů různých rodů pak mohou 

objasňovat existenci hrobů obsahujících zároveň  ostatky spálené i nespálené24). 

Přes zde uvedené informace ze sekundární literatury, i představené citace 

z literatury pramenné, lze bohužel konstatovat jen naprostý nedostatek zcela 

jistých poznatků o „slovanské“ kremaci, a taktéž v tomto smyslu nepříliš 

nadějný výhled do budoucna, daný samou podstatou zkoumaného předmětu: ať 

již jde o hmotu organickou (tělo) či anorganickou (milosti a dary: přiložené 
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předměty, určené zesnulému), kremace toho po sobě ke zkoumání mnoho 

nezanechá. „Duchovní podstatu staroslovanské kremace...neznáme25).“  
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Poznámky a odkazy ke III. kapitole: 
1) Sedov V.V.: cit. dílo, str. 170; Podobnou možnost naznačuje i Beranová, viz Beranová 

M.: cit. dílo, str. 256.                                                     
2) Vakarelski Chr.: Balgarski pogrebalni običaji, Sofia 2008, str. 248. 
3)  Sedakova zmiňuje, že v Bulharsku a v některých ukrajinských tradicích je každý zesnulý 

pohřbíván jako nečístyj, viz Sedakova O.A.: Poetika obrjada. Pogrebalnaja obrjadnosť 
vostočnych i južnych   slavjan, Moskva 2004, str. 94. 
  4)   Cit. dle: Lutovský M.: Hroby předků, Praha 1996, str. 81. 
  5) Lichačev D.S.: Povesť vremennych let /po lavrentjevskoj letopisi 1377 g./, Sankt-
Peterburg 1999, str. 11; př. dle: Nestorův letopis ruský /Pověst dávných let/ (překlad K. J. 
Erben), Praha 1954, str. 31: „...když kdo umřel, dělali tryznu nad ním, a potom udělali hranici 
velikou, a položili mrtvé tělo na hranici a spálili; a potom sebravše kosti, vložili je v malou 
nádobu, a postavili na sloupě po cestách, což Vjatiči ještě podnes činí.“ 
  6) Lichačev D.S.: Povesť vremennych let /časť vtoraja priloženija/, Moskva-Leningrad 
1950, str. 228; př.: „...a do kurhanů sypali.“ 
  7) Chvolson D.A.: Izvěstija o chozarach, burtasach, bolgarach, madjarach, slavjanach i 
russach Abu-Ali Achmeda Ben Omar Ibn-Dasta, Sankt-Peterburg 1869, str. 127. 
  8) Chvolson D.A.: cit. dílo, str. 29; př.: „Když kdokoliv z nich umírá, spalují jeho mrtvolu. 
Jejich ženy, zemře-li jim někdo, řežou si nožem ruce a tváře. Druhého dne po spálení 
zesnulého jdou na místo, kde se odehrálo, sbírají popel a kladou jej do urny, již pak pokládají 
na kopec. Rok po smrti zesnulého berou dvacet džbánů medoviny, někdy trochu více, někdy 
méně, a nesou je na ten kopec, kde se příbuzní zesnulého scházejí, jedí, pijí a pak se 
rozcházejí.“ 
  9) Chvolson D.A.: cit. dílo, str. 30; př.: „Měl-li zesnulý tři ženy, pak ta z nich, která tvrdí, že 
ho obzvláště milovala, přinese k jeho mrtvole dva sloupy a zarazí je nastojato do země, potom 
položí třetí sloup napříč, doprostřed tohoto břevna přiváže provaz, postaví se na lavici a konec 
toho provazu zaváže okolo svého krku: v té chvíli lavici zpod jejích nohou vytáhnou a žena 
zůstane viset, dokud se nezadusí a neumře. Poté její mrtvolu hodí do ohně, kde shoří.“  
 10) Chvolson D.A.: cit. dílo, str. 31; př.: „Při spalování zesnulých se oddávají hlučné zábavě, 
čímž vyjadřují radost nad tím, že se Bůh nad zesnulým smiloval (a vzal ho k sobě).“ 
 11) Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 27 (pozn. dole). 
 12) ibidem; př.: „...ruský (obzvláště severoruský) obřad obsahuje aspekty společné se 
skandinávskou tradicí.“ 
 13) Crichton M.: Pojídači mrtvých /Rukopis Ibn Fadlána popisující jeho zážitky s Normany 
L.P. 922/, Praha 2005, str. 20. 
 14) Kovalevskij A.P.: Kniga Achmeda Ibn-Fadlana o ego putešestviji na Volgu v 921-922 
gg., Charkov 1956, str. 145. 
 15) Abu L-Hasan ‘Alí Ibn Al-Husain Al-Mas‘údí: Rýžoviště zlata a doly drahokamů /přeložil 
Ivan Hrbek/, Praha 1983, str. 274. 
 16) Abu L-Hasan ‘Alí Ibn Al-Husain Al-Mas‘údí: cit. dílo, str. 154. 
 17) Caloensis historiae libri X, Bonnae 1828; L. IX, c. VI. p. 160; cit. dle Kotljarevskij A.: O 
pogrebaljnych obyčajach jazyčeskich Slavjan, Moskva 1868, str. 79-80; př.: „Již nastala noc a 
měsíc byl v úplňku, (Slované-pozn. aut.) k planině vykročivše své padlé příbuzné posbírali, a 
shromáždivše je před hradbami a četné hranice zažehnuvše spálili je, a většinu zajatců, mužů i 
žen, podle svého národního obyčeje zabili jim na oběť, a toto učinivše utopili v Dunaji malé 
děti a kohouty do hučící řeky je ponořivše. Říká se, že řeckými bohoslužbami byli jati.“ 
 18) Kotljarevskij A.: cit. dílo, str. 82. 
 19) Lutovský M.: Hroby předků, Praha 1996, str. 129. 
 20) Maiello G.: Vampyrismus v kulturních dějinách Evropy, Praha 2005, str. 134. 
 21) Lutovský M.: cit. dílo, ibidem. 



 39 

 22) Lutovský M.: cit. dílo, str. 89. 
 23) Kotljarevskij A.: cit. dílo, str. 237. 
 24) Kotljarevskij A.: cit. dílo, str. 238. 
 25) Lutovský M.: cit. dílo, ibidem. 
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                                              IV. Mať-syra zemlja 

 Ještě před započetím výkladu samotného tématu pohřebních obřadů je 

zapotřebí zmínit několik skutečností, tvořících ústřední pilíř, podstatu, nebo 

přinejmenším zásadní součást slovanské sepulkrální reality, představ ji 

určujících obecně, a motivace vlastní funerální aktivity konkrétně. Jednou 

z těchto skutečností je živel země; krom toho, že byla země v rolnickém 

prostředí samozřejmě alma mater, byli do ní navíc v inhumačním (a 

takřka všude i v kremačním) pohřebním období zesnulí ukládáni, a právě 

z tohoto důvodu si k ní společnost vypěstovala osobitý, hluboký a silný vztah, 

prakticky se rovnající vztahu uctívače a jeho boha. Zde jistě leží i počátek 

abstraktních představ o úrodnosti smrti a tematicky totožných představ 

konkrétních o tom, že predki zajišťují a posílají plodnost polí, domácích zvířat i 

lidí živým; spojení představy země úrodné a rodivé, a představy země coby 

úložiště a prostoru posledního odpočinku (čístych) zesnulých, předků, 

příbuzných, vrstevníků a přátel, muselo vzniknout spolu s přechodem 

společnosti k usedlému rolnickému životu; a přechod k inhumační praxi je 

musel lidské mysli „zvnitřnit“, umožnil jí tuto myšlenku plně uchopit, procítit a 

uložit ji do pozice základu lidského životního kosmu.  

 Nyní následuje opět několik informací a citací, dokládajících absolutní 

status matuški-syroj zemlji, jejž tato ve slovanské mysli před tisícem let, později, 

a v mysli venkovského obyvatelstva i dnes, zaujímala a zaujímá. 

 R. 1039 Břetislav I. a biskup Šebíř zařadili do Hnězdenských nařízení 

mezi jiné zákazy pohanských obyčejů i tuto zápověď: „Similiter et qui in agris 

sive in silvis suos sepeliunt mortuos, huius rei praesumptores archidiacono 

bovem et 300 in fiscum ducis solvant nummos...1)“ Jde o doklad českého 

pohřbívání na polích a v lesích v době postchristianizační a oficiálně křesťanské, 

ve skutečnosti evidentně synkretické. Vyvodit z něj lze přinejmenším 

samozřejmou nechuť Slovanů měnit zvyky svých předků a pohřbívat své 

zesnulé do půdy, která je nějak vyčleněná a uzákoněná jiným náboženstvím, ne 
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jejich. Na to totiž může země reagovat záporně a z pozice téměř absolutního 

božstva, již po desítky předchozích generací zaujímala, může na lidi (živé, i 

zesnulé a pohřbené) uvalit tresty kosmického charakteru2).  

 Přestože se tato práce mohylami a kurhany podrobněji nezabývá, 

vzhledem k preinhumační praxi (nahlédnuto samozřejmě proporcionálně, tedy 

k praxi převážně preinhumační → kremační; kremační i inhumační modus 

nakládaní s ostatky jistě existovaly vedle sebe) běžného, a nejspíš i většinového 

ukládání spálených pozůstatků do mohyl/kurhanů, bude vhodné uvést alespoň 

jeden doklad prosté jejich existence. 

Možná nejstarší západoevropská zpráva, týkající se slovanských 

pohřebních obyčejů, obsažená v Capituláriích z r. 785, zní: „...qui idolothita, 

quod trebo dicitur vel obtulerint aut manducaverint, aut qui mortuos non in atrio 

ecclesiae sed ad tumulos, quod dicimus more gentilium hougir, sepelient3).“  

Krom holého konstatování existence mohyl jsou zde zmiňovány staroslovanské 

oběti, tr5b7y (trjeby), a může jít skutečně o prostá idolothita. Vzhledem k tomu 

však, že hned následuje zmínka o z hlediska církve nepřijatelných pohanských 

pohřbech, lze si představit, že měl pisatel oním slovem na mysli (taktéž) stravu v 

rámci slovanského obřadního aktu pominky/pomen/pominovénije etc. Tedy 

oběti/dary/stimulancia věnovaná zesnulým pro posilněnou na dalekou cestu 

(např. v případě pominok 40-tého dne; každopádně brzy po skonu), nebo 

pokrmy v pozici hilastických/profylaktických aktů pro získání jejich přízně a 

vyvarování se jejich zloby (ve stejném případě, a nadále u příležitosti 

jakýchkoliv pominok kalendářních). 

Pro dávné Slovany nebyla země v žádném případě jednoduše hmotou; 

byla více než životem v podobě nehospodářských/hospodářských rostlin, zvířat, 

a pravděpodobně i člověka: byla souhrnem všeho tohoto života, jelikož ho 

udržovala, a zároveň byla jeho matkou, neboť počínaje polními rostlinami, přes 

kulturní plodiny ve formě ovocných stromů, až ke koruně rolníkova stolu, 

k obilí, ho rodila. Na obilí nebyl závislý jen člověk, nýbrž i jeho dobytek, koně a 
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drůbež (a na nich opět člověk). Lze s trochou nadsázky říci, že země byla pro 

většinového Slovana nejvyšším (a nejskutečnějším) božstvem, mocnějším než 

kterýkoliv z konkrétních antropomorfních i abstraktních antropopathických 

bohů, či zpola uvědomovaných entit slovanské démonologie. Tento vztah se 

těžko formuluje a artikuluje, natož interpretuje, nebude však vyloženě chybné 

konstatování, že s odhlédnutím od ideologické a racionální stránky, a za 

koncentrování pozornosti na aspekt kvantitativní i kvalitativní, je vztah Slovana 

konce 1. a počátku 2. milenia k zemi stejný, jako vztah současného křesťana 

k Bohu. Země byla zkrátka z hlediska života či smrti rolnické občiny 

všemohoucí. Odměňovala úrodností a plodností → životem, trestala pustošivými 

dešti či naopak suchy, povodněmi, ničivými požáry lesů a polí, neúrodou, 

dobytčím morem → smrtí. To, za co mohla země Slovana potrestat, a čeho se 

tento také nejvíce obával, byli tzv. nečístyje. Země nesnášela i jejich prostou 

existenci, holý fakt jejich „bytí“; nejvíce si však protivila jejich případné uložení 

do svého nitra: jejich normální pohřbení: proto (alespoň po více či méně 

dlouhou dobu od svého skonu) tito pohřbíváni nebyli; živí se zkrátka příliš báli, 

že si mať-syruju zemlju pohněvají, což pro ně a jejich blízké nejspíš skončí 

smrtí. 

  Nejen v Bulharsku: „Землята и небото в народното вярване са 

представени като живи същества, свръхестествени4).“ Jsou tedy, jak již bylo 

uvedeno, nepochybně kvalitativně mnohem více, než člověk: jsou to božstva; 

přičemž se však podle většiny dostupných zpráv a dokladů pozornost starých 

Slovanů soustředila daleko více na zemi, než na nebe: tato byla mnohem blíže a 

byla realitou bezprostřednější. 

 Další zpráva se opět netýká výhradně Bulharska, jde o pouhou bulharskou 

konkretizaci obecně slovanského (a samozřejmě ani jeho výhradně) pojetí 

„sekulo-religiozní“ každodenní a samozřejmé reality: „Земята... в народната 

вяра се наслаждава на голямо почитание, което достига до култ5).“ Jde tedy 

o další potvrzení stability božského statutu země. 



 43 

 Podobně jiný badatel konstatuje, že země byla odjakživa nazývána 

matěrju (matkou) a uctívána jako božstvo6). Neuvěřitelně mocná je země 

obzvláště v pozici rodnoj zemli (rodné země)7).  

 A znovu nejen v Bulharsku při pohřbu (do hrobu) na rakev „...се хвърга 

земя и полива земята с вино и елей-жертва към земята, за да го приеме и 

разложи костите му8).“ Tato zmínka je jen dalším důkazem postavení země ve 

slovanském pojetí běžné všední reality; vystupuje zde v pozici božstva, jemuž je 

pokorně obětováno formálně a intencionálně v rámci modality „do ut des“ 

(„dávám, abys dal“).  

 Znovu je třeba zdůraznit, že je země považována za svatou též (a 

především) v důsledku toho, že jsou do ní pohřbeni příbuzní a blízcí9). „Земля и 

находящиеся в ней покойники как бы сливаются в одно целое10).“ Vztah 

člověka k jeho zemi (půdě, hlíně) je tedy zároveň vztahem k jeho zesnulým 

předkům, všem jeho mrtvým přátelům, případně partnerům či dokonce dětem; 

tato úroveň vhledu či pochopení diskutovaného vztahu a souznění dávného 

Slovana s jeho zemí je conditio sine qua non správného porozumění a pojmutí 

celé slovanské pohřební obřadnosti. 

 Následující zpráva ilustruje přístup Slovana k zemi, jeho pojetí sebe sama 

v tomto „partnerství“, i jednu z mnoha možných vzájemných interakcí mezi 

zemí a jím. Hlavní (zesnulý) protagonista popisované operace náleží, ne-li 

stricto sensu, pak rozhodně via facti ke kategori tzv. nečístych: Koncem 

předminulého století bylo v  Saratovské gubernii v případě sucha „...надо 

выкопать опойцу съ кладбища и бросить въ воду или оврагъ...11)“ Zjevně jde 

o představu, jež je důsledkem prakticky absolutního vnitřního spojení a 

provázání rolníka se zemí, představu, že mrtvý poháněn svou obrovskou žízní ze 

země všechnu vláhu vysál; hodili ho tedy do řeky/jezera, kde je dostatečné 

množství vody, již bude moci pít, přičemž se pravděpodobnost, že všechnu vodu 

vypije, zdála být tehdejším rolníkům minimální. Současně tento zvyk přivádí na 

myšlenku, že představa kauzálního spojení déšť = zavlažená země nebyla mezi 
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lidem prioritní. Země byla zkrátka všemohoucí, i voda se rodila z ní (prameny, 

studně, studánky); v obdobích sucha nepršelo: přesto v lidové obraznosti nemohl 

za sucho nedostatek deště, nýbrž mrtvý opilec, který z půdy všechnu vláhu vysál 

→ lidé se nesnažili přivolat déšť, nýbrž odstranit příčinu „úniku“ vody ze země.  

 Dalším dokladem vážnosti, jakou země požívala, je obřad opachivanje 

děrevni, zvaný též goněnije smerti. Jeho účinnost, jíž v mysli lidí disponoval, se 

zakládala na pojetí matky země coby ochranitelky a držitelky absolutní pozitivní 

síly, již ukrývala ve svém nitru. „Oborání“ vsi za sebou v půdě zanechalo rýhu, 

a z této rýhy/brázdy/„průduchu“ se předpokládalo vycházení „...земляной 

силы... устрашающей самую смерть12).“ Zajímavé je, že ač těsně spojena se 

smrtí ipso facto v důsledku své (hmotné) pozice úložiště zesnulých, je země 

zároveň v lidovém náhledu jejím nejmocnějším antagonistou. 

 Antagonisty smrti jsou v obřadu také např. voda, víno a oheň, disponující 

profylaktickou a katartickou funkcí. Je jich za účelem očisty ve smyslu ochrany 

před smrtí užíváno především po návratu z pohřbu. Před vstupem do domu si 

pozůstalí obřadně myjí ruce, překračují oheň rozdělaný v domovních vratech, 

přehazují si z ruky do ruky rozžhavené uhlíky, jež pak zahazují přes rameno, 

dotýkají se žhavé pece, víno se pije na pominkach jako profylaxe smrti a „aby se 

zapomnělo“ apod. Stejnou profylaktickou a katartickou funkcí, jak ukazuje 

obřad, vládne též země-hlína. Pozůstalí si po návratu z pohřbu mohou ruce umýt 

až doma, či již po cestě domů „...zimą-śniegiem, a latem-ziemią...13)“ 

 Země, byť je smrti antagonistou, usnadňuje člověku umírání, a to zejména 

v případě, je-li tento agonizírašt, nebo-li když umírá trudnoju smerťju. Někde i 

bez ohledu na přítomnost či nepřítomnost agonii umírající „...щом започне да 

бере душа, бива преместван на пода, като се вярва, че ʽна земи по-лесно 

излиза душатаʼ14)“. V úzké souvislosti s tímto jednáním je operace, vycházející 

z představy, že k usnadnění skonu při trudnoj smerti je třeba „...да се сложи 

мъртвецът на постелка от слама...15)“ (Tento úkon je doložitelný po celé 

Evropě). V těchto dvou případech jde o vícekrát již zmiňovanou starou 
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představu o všemohoucí matce zemi, tentokrát konkretizované jako mocná 

bytost a zároveň zosobněný a oduševnělý svět, jenž má umírajícího (případně 

přinejmenším jeho tělo) přijmout; proto je umírající pokládán na (hliněnou) 

podlahu, je-li podlaha prkenná, pak na slaměnou podestýlku, tedy na něco, co je 

zřetelně plodem země. Zřejmě je tu ve hře nějaké kolektivně-nevědomé jádro, 

z něhož vychází i celý systém kontaktní magie, a v němž ab principio koření i 

představy o nečístych-sebevrazích, konkrétně oběšencích a utonulých (viz 

následující kapitolu); v tomto případě zkrátka země pro uplatnění své útěšné 

moci potřebuje dosáhnout kontaktu s trpícím. Teprve pak může člověku jeho 

skon urychlit a ulehčit. 

 Zbylé doklady se týkají vztahu (zcela odmítavého) země a nečístych. Tak 

je země ve slovanských představách „...настолько свята и чиста, что не 

держит в себе ничего нечистого...16)“ Normálně pohřbeného nečístogo tak 

v sobě neudrží, vyvrhne ho. Prakticky se to projeví tak, že nebožtík z hrobu 

vstává, škodí jednotlivcům a ohrožuje společenství: stane se z něj chodjačij či 

v populární terminologii vampír; vůbec už nemluvě o dopadu na občinu ipso 

facto v důsledku normálního uložení do země nečístogo, a tedy porušení zákonů 

mytologického univerza.  

Typologicky stejná je i představa, že zlí (či v nepříliš dávném, a v 

dnešním postchristianizačním světě hříšní) lidé se nerozloží, jelikož je země 

nepřijme; aby je přijala, je zapotřebí darů, jež pozůstalí a příbuzní dávají 

kostelu/klášteru/vdově17). 

Jedni z nejzřejmějších nečístych jsou sebevrazi, a „...самоубийците без 

разлика се вампирясват18).“ Kvůli jejich hříchu (v křesťanském resp. pagano-

christianním synkretickém pojetí) „...земята не ги приема19)“ 

 A konečně čaroděje a čarodějnice „...земля «не принимает», и до сих 

пор требуются особые обряды, чтобы прекратить выход из могил этого 

сорта покойников...20)“  
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 Všechny uvedené doklady ukazují shodně a nade vši pochybnost na zcela 

jedinečné a absolutní, zároveň však naprosto přirozené postavení země 

v každodenní (dávné i nedávné) slovanské realitě. Bez pochopení pozice, jakou 

země v představách Slovanů vždy zaujímala, by nebylo možné osvětlit některé 

aspekty slovanské pohřební obřadnosti, či pochopit některé na první pohled 

zcela nepochopitelné slovanské postoje a činy. 
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Poznámky a odkazy ke IV. kapitole: 
  1) Fontes rerum bohemicarum, II. 74-75, cit. dle Zíbrt Č.: Seznam pověr a zvyklostí 
pohanských z VIII. věku /Indiculus superstitionum et paganiarum/, Praha 1995, str. 17; př.: 
„Podobně i ti, kteří na polích a v lesích své mrtvé pochovávají, učinivše tak arcijáhnu vola a 
do knížecí pokladny 300 mincí nechť zaplatí...“; Smetánka (Smetánka Z.: Legenda o Ostojovi 
/archeologie obyčejného života/, Praha 2004, str. 191) konstatuje, že toto nařízení „...se ještě 
dost dlouho po vyhlášení na venkově plně neprosadilo...“ 
  2) Dále lze předpokládat, že mezi takto pohřbívanými lidmi byli i nečístyje, kteří byli 
v pozdějších dobách, kdy se Slované naučili ukládat své předky do půdy křesťanského 
hřbitova, pohřbíváni zase mimo něj; a to (po jisté době tlení) po lesích, dále odplavováni 
řekami, pohazováni do bažin, nebo jen zanecháváni nepohřbeni v lese, v houští, při cestě 
apod. 
  3) Friedberg: Aus d. Bussbüchern, 1. c., str. 76; cit. dle Zíbrt Č.: cit. dílo, str. 24; př.: „...ti, 
kteří oběti, jimž se říká trjeby* buď nabídnou (idolům/duším předků-pozn. aut.), nebo snědí, 
nebo kteří mrtvé nikoliv do domu církve, leč do mohyl, jež po způsobu pohanů nazýváme 
hougir, budou pohřbívat.“ 
  4) Marinov D.: Izbrani proizvedenija, tom I /narodna vjara i religiozni narodni običaji/, 
Sofija 1981, str. 77; př.: „Nebe i země se v lidové víře představují jako živé nadpřirozené 
bytosti.“ 
  5) Marinov D.: cit. dílo, str. 75; př.: „Země... se v lidové víře těší hluboké úctě, jež dosahuje 
až úrovně kultu.“ 
  6) Maximov S.V.: Nečistaja, nevedomaja i krestnaja sila, Sankt-Peterburg 1994, str. 209. 
  7) Maximov S.V.: cit. dílo, str. 210. 
  8) Marinov D.: cit. dílo, str. 76; př.: „...se hází země, a ta se polévá vínem a svatým olejem, 
což je oběť zemi, aby ho (zesnulého-pozn. aut.) přijala a rozložila jeho kosti.“ 
  9) Maximov S.V.: cit. dílo, ibidem. 
10) Propp V.Ja.: Russkije agrarnyje prazdniki, Leningrad 1963, str. 23; cit. dle: Nosova G.A.: 
Jazyčestvo v pravoslaviji, Moskva 1975, str. 87; př.: „Země a v ní se nacházející zesnulí jako 
by se slévali v jeden celek.“ 
11) Minch A.N.: Narodnyje obyčaji, obrjady, suevjerija i predrazsudki krestjan Saratovskoj 
guberniji. /Sobrany v 1861-1888 godach čl. sotr. A. N. Minchom/, S.-Peterburg 1890, str. 50; 
př.: „...zapotřebí vykopat tělo člověka, který se upil, vynést ho ze hřbitova a hodit do vody či 
strže.“ 
12) Maximov S.V.: cit. dílo, str. 217; př.: „...síly země... jíž se děsí sama smrt.“ 
13) Moyszynski K.: Polesie Wschodnie, Warszava 1928, str. 210; př.: „...v zimě-sněhem a 
v létě-hlínou...“ 
14) Vakarelski Chr.: Etnografija na Balgarija, Sofija 1974, str. 581; př.: „...když začne 
definitivně odcházet (viz „bere duša“*-pozn. aut.), bývá přemisťován na podlahu, jelikož se 
věří, že ʽna zemi duše vychází snáze ʼ“. 
15) Vakarelski Chr.: Balgarski pogrebalni običaji, Sofija 2008, str. 99; př.: „...nebožtíka 
položit na podestýlku ze slámy...“ 
16) Maximov S.V.: cit. dílo, str. 209; př.: „...je do té míry čistá a svatá, že v sobě neudrží (či 
„nesnese“-pozn. aut.) nic nečistého...“ 
17) Vakarelski Chr.: Balgarski pogrebalni običaji, Sofija 2008, str. 371. 
18) Vakarelski Chr.: cit. dílo, str. 368; př.: „...sebevrazi se bez výjimky mění ve vampíry.“  
19) ibidem; př.: „...země je nepřijímá.“ 
20) Maximov S.V.: cit. dílo, str. 209; př.: „...země ʽnepřijímáʼ, a doposud je zapotřebí 
zvláštních obřadů, aby se zabránilo vycházení tohoto druhu zesnulých z hrobů.“ 
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                V. �ečístyje/založnyje/umeršije nejestěstvennoju smerťju 

Hrubou definici zesnulých lidí, kteří spadají do kategorie nečístych poskytuje 

pravoslavný Mertvennyj kanon; nečístyje jsou ti „...иже покры вода и брань 

пожра, трус же яже объят и убийцы убиша и огнь попали; внезапу 

восхищенныя, попаляемыя от молний, измерзшие мразом и всякою 

раною1).“ 

 Podle názoru Slovanů různých tradic na takováto ukončení života 

zareaguje jeden ze živlů. S ním poté zřejmě zůstávají ve spojení i nadále. V 

ukrajinském Snjatinském okresu „..повисїльників, потопельників гребуть у 

рові близько цвинтаря. Всякі обряди відпадають.... Про повисїльників 

говорять, що як на дворі сильно похмарить ся, а мож тодї сподївати ся бурі 

або граду, «тогди ӯни гуляют»1a).“  

Náhlý a silný vítr, dle dosti obecných slovanských představ, počne vát 

když se někdo oběsí, „...gdy ktoś utonie, zmarznie na śmierć, ʽzarznie sięʼ lub w 

ogóle umrze śmiercią gwałtowną2).” Na prvních dvou místech jsou zde 

jmenovány smrt oběšením a utopením, tedy pohledem dávného Slovana dva 

nejhorší modi moriendi ze všech naglych smertjej, a nakonec „śmierć 

gwałtowna” (náhlá smrt). Všichni takto zesnulí byli tedy pro své soukmenovce 

nečístymi. Zajímavé na této představě, příslušné porůznu tradicím celého 

slovanského areálu, je, že v jejím rámci na tento zločin vůči zákonům univerza 

nereaguje (vše)mohoucí matuška zemlja, nýbrž jiný živel: vzduch (přesto je 

velice pravděpodobné, že v dávné slovanské mentalitě vládla mať-syra zemlja i 

větru, nebo že se vítr podřizoval její vůli). Nicméně je samozřejmé, že z hlediska 

rolníka byli důležité i ostatní živly, přičemž jakési „odstupňování” této 

důležitosti a akcentaci různých aspektů toho kterého živlu či představy o něm si 

stanovila každá jednotlivá tradice sama. Vichr mohl poničit úrodu sám, navíc 

často přivál oblaka a nastala průtrž mračen; došlo tedy ještě k dalším škodám. 

Blesk pak mohl zapálit lesy, pole, pastviny, vesnici, či jednotlivce rovnou zabít. 

V případě úderu blesku se tedy zapojuje živel čtvrtý, aby chránil univerzální a 



 49 

absolutně platné (mytologické) zákony, a trestal jejich narušování. Ve zde 

zmiňované představě silného větru coby reakce na nejestěstvennuju smerť 

můžeme tedy vidět i její motivaci (strach), i navzájem logicky provázané 

následky takového vanutí (a jeho příčinu: nepřirozený „protizákonný” skon). 

 Složité a vzájemně propletené vazby mezi živly (mytologického) kosmu a 

jednotlivcem (konkrétně nečístym, v návaznosti na něj však i mezi živly a celou 

obcí živých), ilustruje i již zmíněný modus operandi v případě sucha 

v Saratovské gubernii koncem 19. století (případ vykopaného opilce)3). 

 Jedni z nejhorších nečístych byli v povědomí slovanského světa sebevrazi 

(a z této kategorie nečístych byli navíc nejhorší oběšenci a utonulí). Např. 

Bulhary (a s nimi i všemi Slovany) byla smrt sebevrahů chápána jako neřádná a 

nebyla jimi přijímána již v předkřesťanských dobách, jak lze soudit z dotazu (č. 

98) knížete Borise na papeže Mikuláše I.: ptá se ho, zda je nutno sebevrahy 

pohřbívat, a zda se jim mají přinášet oběti4). (Ony „oběti“ zesnulým budou 

především pominki, v bulharském prostředí tedy pomeni, resp. jídlo na nich 

podávané). 

 O nečístych, nebo alespoň o zacházení s těly jakoby nečístym náležela, 

v perichristianizačním období informuje i křesťanský mnich Nestor v PVL, byť 

takový modus faciendi motivuje jinak, nebo nechává otázku jeho motivace 

nezodpovězenu. Pod rokem 1096 píše: „На заутрье же нал5зоша Тугоркана 

мертва, и взя и Святополкъ, акы тьстя своего и врага; и привезше и к 

Кыеву погребоша и на Берестов5мь, межю путемъ, идущимъ на Берестово, 

и другымь, в манастырь идущимъ5).“ Tak byl Tugorkan pohřben mezi 

cestami, tedy na křižovatce, což bývalo „oblíbené“ místo k pohřbívání nečístych; 

Tugorkan byl tedy podle této zprávy nečístyj. 

 Podobně Nestor pod r. 1015 zmiňuje i naložení s Vladimírovými ostatky: 

„Ночью же межю двема кл5тми проимавше помостъ, оберт5вше в коверъ 

и, ужи съв5сиша на землю; възложьше и на сани, везъше поставиша и въ 
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свят5й Богородици...6)“ Zřejmě jde o projev staré slovanské intence „smazat 

stopu“ pohřebního procesí po vynesení zesnulého cestou na hřbitov (aby se 

případně chodjačij mertvec nemohl vrátit po stopách průvodu zpět do svého 

bývalého domu /vrátil-li by se, nalezl by např. jen opravenou zeď, zavřené okno 

apod. → nečístyje za inteligentní považováni nebyli/ a do své bývalé občiny); 

proto bývali zesnulí, u nichž bylo podezření, že by se nečístymi stát mohli, 

vynášeni vybouranou stěnou chýše, nebo prostě oknem namísto dveřmi (často 

s nimi nosiči rakve ještě několikrát dům obešli „aby je zmátli“). 

S Vladimírovým tělem bylo tedy naloženo, jako by se jednalo o tělo nečístogo. 

S tím zhruba souhlasí i Lichačev; přinejmenším v tom smyslu, že odmítá různé 

vykonstruované motivace tohoto jednání: „...вынос тела через пролом, так же 

как и перевозка в санях, являются всего только обрядовой стороной 

древнерусских похорон7).“  

 Nakolik jsou kolektivní (funerální) představy a faktické jejich projevy 

stabilní v čase, můžeme vidět např. i v tom, že „... na počátku 17. století vynášeli 

tělo Borise Godunova z Archangelského chrámu v Moskvě vybouraným 

otvorem ve zdi8).“ 

 Na fenomén nečístych někdy (oficiálně) reagovala i pravoslavná církev – 

stejným způsobem jako prostý lid: „...сама церковь запрещала хоронить по 

христиански тела лицъ, умершихъ неестественною смертью. Въ ХIV, XV и 

XVI вв. тела умершихъ насильственною смертью у насъ не погребали, но 

клали ихъ на курганахъ; не хоронили даже тела умершихъ отъ чумы.9)“ V 

listu patriarchy se r. 1628 v rámci tématu pohřbívání nečístych jasně nařizuje: 

„А который человекъ вина упьется, или удавится или ножемъ зарежется, 

или съ качелей убьется, или своею охотою купаючися утонетъ, или ино 

какое дурно самъ надъ собою учинитъ своими руками, и техъ у церкви 

Божии не хоронити и надъ ними не отпевати, а велеть ихъ класть въ 

убогихъ дому, а не будетъ убогихъ дому, и ихъ класть въ поле, чтобъ отъ 

церкви далече10).“  
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 Jistý (bulharský) rukopis ze 16. st. instruuje: „...i'e volejo vrgse i  

oubnet se, sego in da poete in pamet7 da tvor5t emou11).“ Tento oficiální 

pokyn (evidentně pro kněží) popy nabádá, aby se k sebevrahům chovali tak, jak 

se k nim spontánně choval všechen slovanský lid: jako k nečístym. 

 V důsledku takovéhoto zaobcházení s nečístymi docházelo k „šíření“ 

vymoročnych mest, ta „normálně“ vznikají jen v místech reálné smrti nečístogo; 

avšak tím, že jim nebylo dopřáno řádného obřadu, pojatého jako dělež, nebylo 

jim umožněno „odejít“, ať již kamkoliv. Tím, že jejich těla zůstávala 

nepohřbena či pohřbena někde stranou místa skutečné jejich smrti, smrt se 

konzervovala i na místech jejich „spočinutí“. →  Následkem pohřbívání 

nečístych mimo jiné na křižovatkách „..перекрестки... считались местом 

пребывания нечистой силы12).“  

Je nezbytné zdůraznit, že celá problematika vztahu křesťanské ideologie a 

pagano-slavistických strigofikačních pověr, jinými slovy problematika vztahu 

církve a nečístych, není tak prostá a církev zahanbující, jak se může z dosud 

vyloženého zdát. Církev nejspíš většinou zaujímala přesně opačný postoj, 

s obrovskou silou lidových zvyklostí toho však mnoho udělat nemohla. → 

Křesťanská zdůvodnění obyčejů, týkajících se přístupu společnosti k nečístym 

(např. k sebevrahům či nekřtěným malým dětem) a zaobcházení s nimi „...е 

сравнително нова обвивка на прастари схващания, които иначе църквата не 

е могла да отстрани13).“ Slované dříve (před christianizací) takové lidi 

nepohřbívali vůbec (např. „aby nepohněvali zemi“), případně je „pohřbívali“ 

z humanistického hlediska zcela nepřijatelným způsobem, a to až po dlouhé 

době, kterou tito „proleželi“ v ubogich domach, skudeljnicach, či prostě na zemi 

při cestě, v houští apod.; církev vedla za jejich pohřbívání dlouhý boj a nakonec 

došlo ke kompromisu: pohřbíváni byli, avšak mimo hřbitov14) (místo posledního 

odpočinku čístych). 
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Popisovaný ideologický status quo byl co do svých projevů v jistých 

dobách a na jistých místech z hlediska moderního člověka skutečně 

nepochopitelný. „V Rusku...zkoušeli odvrátit nebezpečí upírů (nečístych*-pozn. 

aut.) tím, že nepohřbívali podezřelé mrtvé15).“ To především s cílem rychlejšího 

rozkladu → tak bývali pocestní (cizinci v dané obci), či prostě jen zavraždění, 

ponecháni na místě a přikryti větvemi: hromada byla nakonec spálena. 

V ruských městech bývali již asi od 14. st. velké jámy, obsahující mrtvoly 

nečístych, bez ladu a skladu poházené a nepřikryté hlínou (údajně to mělo 

nebožtíky zmást, aby se nemohli vrátit k rodině), jámě se říkalo skudeljnica; 

pohřební obřad a inhumace byly konány sedmý den po velikonocích (jednou 

ročně): příbuzní pak v jámě holýma rukama svého zesnulého hledali, vyjmuli a 

pohřbili. Provozování jam bylo zrušeno dekretem r. 1771, a např. na Ukrajině 

navzdory zákazu dlouho přetrvávalo; „Venkované nesouhlasili s pohřbíváním 

nečistých mrtvých...a prováděli exhumace doprovázené projevy zběsilosti16).“  

V 18. st. panovalo v Rusku silné dvojvěří: biblickému Bohu bylo 

přisuzováno jen dobré dílo přírody (klíčení semen, zrání plodů etc.), což dříve 

bývalo přisuzováno mrtvým předkům, avšak současně zde byla přítomna víra, že 

„...někteří mrtví jsou schopni překazit záměry milostivého Boha. To byli nečistí 

mrtví, jinak řečeno upíři...17)“ Proto byly jejich mrtvoly exhumovány, spalovány, 

házeny do bažin etc. 

Mezi nečístyje byly započítávány i potracené či velmi malé (v 

postchristianizační době nepokřtěné) zesnulé děti. Takové byly na severu Ruska 

pohřbívány za hřbitovní zdí („въ болоте“ /v bahně/), existovaly však případy, 

kdy byly zakopávány „въ подъизбище“ (ve sklepě)18). 

Stabilita pohřebních představ i na jejich základě strukturovaných aktů 

v čase již byla poukázána, je vhodné konstatovat jejich stabilitu (v prostoru 

slovanského světa) geografickou. Tak např. v Makedonii lidé „...ниту пак го 

целиваат таков мртовец, како нечист. А пак самоубиецот-убиен отруен или 

удавен од самиот себе, никако не го опеваат, ниту во црква го однесуваат, 
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туку го закопуваат без никакво опело и свеченост, и тоа 40 чекори 

подалеку од општите гробишта, во осамен гроб19).“  

Neřádnou (nesvojeju) byla též smrt v důsledku epidemie; (v Bulharsku) 

v době moru byli zesnulí odvlékáni s pomocí háku a pohřbíváni mimo hřbitov20). 

 Jinde v Bulharsku byli „...умрелите от епидемия (мор)...“ a sebevrazi 

pohřbíváni podél hřbitovní zdi vně21). 

 Důvod, proč se vlastně lidé nečístych/revenantů začali bát, může být 

poměrně prostý; vycházeli zkrátka ze své běžné životní zkušenosti:  „Отделена, 

душата притежава същите нужди и страсти, както и при цялостно живото 

същество22).“ A to je oním důvodem; těmto potřebám je buď vyhovováno 

(potřeba jídla a pití je obřadně uspokojována na pominkach, potřebě hygieny je 

v ruském obřadu vyhovováno rituální přípravou lázně a čistých šatů, potřeba 

spánku bývá v některých tradicích naplňována přípravou lůžka pro zesnulého), 

nebo (při potřebách odlišného charakteru) jsou činěny profylaktické akty 

k ochraně nebožtíkových příbuzných a jiných živých. Byl-li tedy někdo za 

života např. surovec, lidská mysl si ho po jeho skonu v představě transponovala 

i se všemi jeho zápornými vlastnostmi22a) do postavení predka, ergo někoho 

disponujícího nesrovnatelně většími možnostmi blahodárného (i smrtonosného) 

působení na svět živých. Jistě nebylo těžké si představit, jak může takový člověk 

s nově nabytou mocí naložit; a odtud byl již jen krůček k vykonstruování 

nejrůznějších hrůz, jichž se, nebude-li mu v tom nějakým způsobem zabráněno, 

dopustí určitě, a k jeho zasazení do pozice nečístogo. Touto cestou se zřejmě 

zárodečná myšlenka ubírala při svém pozvolném formování v konečnou 

představu nečístogo. 

 Stopy profylaktických opatření vůči revenantům (operace s mrtvým 

tělem) byly na území České republiky archeologicky doloženy až do 12. 

století23), v Srbsku existuje vampirická tradice, byť ve velmi omezené míře, 

dodnes24), a druhotný pohřeb je zase velmi rozšířený zejména na Balkáně; 

v Bukovině docházelo po 1. světové válce k mnoha exhumacím a novým 
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pohřbům proto, „...že bylo třeba definitivně pohřbít mnoho padlých, kteří byli 

pohřbeni v prvních letech války25).“ 

Na první pohled samozřejmá myšlenka kremační motivace, totiž že bylo 

tělo páleno též, nebo snad především proto, aby nemohlo docházet k návratu 

revenantů, ergo že se skutečný strach z nečístych/vampírů/upírů, a víra v ně, 

objevily a plně realizovaly až po přechodu k ukládání těl nespálených, není 

přijímána všemi badateli bez výhrad: „...táž víra v upíry je doložena v českých 

zemích...před příchodem Slovanů z Ukrajiny v 6. st.26)“ 

Profylaktických aktů existovalo a existuje mnoho, od takřka 

nepostřehnutelných po (z hlediska dnešního člověka) do očí bijící. Profylaxe 

vůči možné škodě, způsobené mrtvě narozenými či v raném věku zesnulými 

dětmi (nečístymi) mohla spočívat jednoduše v jejich pojmenování. Ne zcela 

jasně o tom informuje sv. Grigorij: Slované „...в5роують оупирем. и мл D�анци 

знаменають мрFтвы и береген3мъ...27)“ Mrtvé děti nejsou v textu postaveny 

mezi upíry a beregini náhodou: ještě počátkem XX. století se mezi rus. lidem 

věřilo, že mrtvě narozený chlapec se mění v upíra/lješego, dívka 

v beregiňu/rusalku. Slova „млD�анци знаменають мрFтвы“ (pojmenovávají mrtvé 

děti-novorozence) pravděpodobně vyjadřují fenomén v podobě obřadu 

pojmenovávání mrtvě narozeného či před křtem zesnulého dítěte. Protože bylo 

mrtvé dítě počítáno mezi nečístyje a lidé se ho báli, bylo třeba proti jeho 

možnému škodlivému působení podniknout jisté kroky: lze si představit, že 

někde spočívaly v nazvání novorozence nějakým mocným/svatým jménem, jež 

ho možná mělo nějak proměnit, či snad „uklidnit“. Slované každopádně na 

hrobech sebevrahů a nepokřtěných dětí zapalovali ohně28).  

Podobně některé makedonské akty jsou (nahlédnuto zrakem dnešního 

člověka) poměrně „neškodné“: „Штотуку ќе се уверат дека тој што умира 

веќе умрел... го соблекуваат, набрзина, додека уште е топол, и го 

облекуваат во нови облеки...29)“ V Makedonii je zesnulý obvykle pohřbíván 12 
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hodin po smrti, a i když je na Balkáně poměrně teplo, není jistě tak intenzivní, 

aby samo o sobě vysvětlilo motivaci tak rychlé inhumace. Ani �ystenův zákon 

takovouto rychlost náležitého jednání nevysvětlí; osvětlí ji však fakt, že je 

v Makedonii a na celém Balkáně velmi rozšířena živá vampirická tradice, tedy 

tradice hluboké víry v existenci nečístych. Rychlost bezpečného zbavení se 

mrtvého těla je tedy zcela legitimně projevem profylaktického jednání.  Jakmile 

zesnulého obléknou do smrtných šatů, položí ho na postel na bok, a „...му 

ставаат во устата, помеѓу усните хоризонтално восочна свеќа и црвена 

свила за да не го грубат забите, ако би му се гледале30).“ Motivace 

přítomnosti červeného hedvábí „aby ho nehyzdily zuby...“ je téměř jistě jen 

vysvětlení informantů. S daleko větší pravděpodobností svíčka ucpává 

nebožtíkova ústa, aby jeho duše (zpětně), či spíše nějaký zlý duch (přímo) 

nemohl vstoupit do mrtvého těla: a strigofikovat ho. Plamen (svíce), nebo jen 

svíce coby symbol ohně jsou pak katartickým a profylaktickým prostředkem 

právě zmíněné eventuality. A červené hedvábí tvoří „těsnění“ mezi svící a 

nebožtíkovými zuby, aby se tudy nemohl nějaký duch „prosoukat“; červená 

barva je navíc symbolem života a proto se skrze takovou překážku nic nečistého 

(neživého → mrtvého) do těla dostat nemůže. Někteří lidé zase dávají 

zesnulému pod jazyk olivu či stříbrnou minci „...за да не станел гробник31).“   

Podobně „přijatelný“ je občasný bulharský zvyk pomazání (potření) těla 

zesnulého vínem či vínem s olejem coby prostředek proti jeho strigofikaci32). 

V oblasti dnešní České republiky byly prováděny úkony s cílem nedovolit 

duši, jež opustila tělo, další zdržování se v domě; např. se dnem vzhůru 

převracely nádoby, „aby se do nich duše nemohla schovat“33). 

Dalším profylaktickým opatřením je již zmíněná snaha „smazat stopu 

pohřebního procesí“, tentokrát nikoliv v realizaci vynesení nebožtíka 

vybouranou stěnou či oknem namísto dveřmi, ale prostřednictvím návratu 

procesí (ze hřbitova) jinou cestou, než kterou byl zesnulý na hřbitov nesen; 

přičemž v některých tradicích existuje příkaz neohlížet se. Důsledkem má být 
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zmatení zesnulého, který neví, jakou cestou se vrátit domů, jelikož byl nesen 

nohama napřed a nemohl vidět zpět34). 

V Srbsku „...по општем народном веровању, умрли највише 

оскудевају у води. [...] али исто се тако вода даје и директно покојнику. За 

мртвацем се носи суд с водом, крчаг с водом меће се у ковчег, а негде се 

сваког дана до четрдесетнице прелива гроб водом. Овакви су обичаји 

познати широм света, имају их и остали словенски народи, а по једном 

објашњењу, преливање гробова водом првобитно се вршило у намери да се 

убрза распадање тела, како би се душа што пре ослободила трулежи35).“ 

Vzhledem k tomu, že je voda v rámci pohřební obřadnosti asi nejčastěji 

používaný (symbolický) katartický prostředek, je velice nepravděpodobné, že by 

zmíněná (interpretace) motivace polévání hrobu (srbský ekvivalent bulharského 

aktu préliv) byla správná; a to jak interpretace první (žízeň zesnulého), tak druhá 

(osvobození duše z hniloby). Daleko spíše jde ab origine o profylaktický akt, 

zabraňující návratu revenanta/nečístogo. 

Podobně v Čechách ve středověku docházelo (kvůli církevnímu 

nesouhlasu) k tajnému oblévání těla vodou či k lití vody pod máry36). Intence 

tohoto aktu je nepochybně totožná. 

Dalším profylaktickým úkonem, majícím zabránit návratu 

vampíra/nečístogo, je bulharský obřadní akt tretíny. V rámci tohoto aktu jsou 

konány profylaktické úkony: „...огражда се гробът с червен конец... покрива 

се гробът с тръни37).“ Opět: červená nit okolo hrobu jako jakási bariéra 

prosycená životem, životním principem, či symbolem života a životnosti, skrze 

kterou nemůže smrt (zesnulý) prorazit, a z hrobu vpadnout přímo do světa 

živých. Trní je pak bariérou dodatečnou, hmotnou a naprosto zřejmou. 

V polských „.. Komarowiczach, aby zmarli nie chodzili po śmierci 

grzebią ich boso, albo też przywalają mogiłę bardzo ciężką kłodą lub 

kamieniami38).” Boty jsou ve slovanské pohřební obřadnosti velice důležitou 

součástí pohřební výbavy zesnulého; do rakve se přidává i obuv náhradní. 
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Logické tedy je, očekává-li se proměna nebožtíka v nečístogo, žádné boty mu do 

rakve nedat a tak ho velice prostě a efektivně imobilizovat. 

Michael z Janowiec na konci 15. století píše o pohanském zvyku 

rozdělávat ohně v souvislosti s dušemi nebožtíků: „...cremare focos ardentes 

feria quarta magna secundum ritum paganorum in commemorationem animarum 

suarum cariorum...39)“ Zřejmě půjde o jakýsi ekvivalent bulharského aktu 

opalvane či ruského aktu greť rodítělej, tedy o ritualizovanou profylaxi stran 

nečístych. 

Podobnou motivaci má zřejmě i jednání, popsané ve sborníku ze sněmu, 

jenž se konal r. 1551 a zabýval se nepořádky v ruské církvi: 

„Ÿa velikY i +etverg7 po ran8 solom8 pal—3. Ÿi kli+jot6 mFrtv%%6y...39a)“ 

Sám obřadní akt opalvane byl původně chápán „...като мярка срещу 

превъплъщение. ...по същество е затваряне на мъртвия в огнен магически 

кръг...40)“  

Široce rozšířeným bulharským zvykem je tam, kde ležel zesnulý, a 

obzvláště tam, kde spočívala jeho hlava „...веднага да забият гвоздей41).“ 

Motivací tohoto jednání je zajištění toho, že se ze zesnulého nestane vampír42), a 

jde nepochybně o projev imitativní magie, lze tedy předpokládat, že byl hřebík 

původně zatloukán do nebožtíkovy hlavy in natura; navíc jde o předmět železný 

a cokoliv železného je smrti antagonistou: „smrt nesnáší železo“. 

A následující profylaktická jednání jsou již z pohledu západoevropana 

současnosti přijatelná jen velmi těžko. V některých makedonských vsích před 

jeho oblečením zesnulému „...забодуваат во десната петица (пета) еден 

клинец или игла, за да не можел да стане вампир (гробник)...43)“ Jinde 

v Makedonii za stejným účelem „...му забодуваат долг вжештен клинец во 

мевот; а пак некаде, му натрупуваат врз мевот куп трње...44)“  

Podobně tyto tu a tam se v dřívějších dobách na slovanském území 

vyskytující profylaktické operace, které jsou asi tím nejúčinnějším, co mohl 

protivampirický arzenál dob minulých nabídnout45): vrážení 
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osikového/hlohového kůlu zesnulému do srdce, svazování palců na nohách, 

svazování rukou, obrácení těla tváří k zemi (při pokusu vstát by se upír/nečístyj 

vlastně zahrabával do země; ostrý srp u krku mu měl při tomtéž pohybu uříznout 

hlavu), přeřezání šlach na nohách, spálení těla, dále pak zatížení těla velkým 

kamenem či množstvím kamenů menších, rozbití obličejových částí lebky 

kameny, v mladších dobách je doloženo i přitloukání zesnulého hřeby ke dnu 

rakve, zacpávání úst kameny či železnými předměty, vrážení nože do úst, 

vytočení/ukroucení lebky a její položení do klína či k nohám, 

rozsekání/roztrhání těla a vykloubení nebo utržení končetin. 

Za ochranné prostředky byly považovány např.: česnek, okuřování 

dýmem z upírových/nečístogo vlasů, nebo vypití upírovy krve či hnisu 

smíšeného s nějakým nápojem.  

Velice zajímavá je evoluce a transformace obecně funerálních a konkrétně 

strigofikačních představ v průběhu staletí. Velmi dobře lze tento fenomén vidět 

na informacích, jež uvádí PVL. Pozoruhodné je, že Nestor nikde nedává najevo 

svou informovanost např. stran aspektu dlouhodobé zachovalosti mrtvého těla 

coby signifikantního projevu strigofikace daného jedince. Pro něj je tělo, jež 

v průběhu desetiletí nepodlehlo rozkladu, tělem světce. Ani náznak znepokojení 

nad takto podivným, a v normální (slovanské funerální) realitě naprosto 

negativním jevem, neprojevuje. 

Pod rokem 969 si lze v PVL přečíst o smrti kněžny Olgy tuto zprávu: „Се 

бо вси челов5ци прославляють, видяще лежащю в т5л5  на многа л5та...46)“ 

Zřejmě tedy pod vlivem křesťanství došlo resp. i na základě těchto řádků mělo 

dojít k radikálnímu obratu stran představ o významu zachovalosti mrtvého těla; 

to se ale v širokých vrstvách slovanského lidu ještě mnoho staletí projevit 

nemělo, a otázkou zůstává, zda se to skutečně projevilo po uplynutí milénia.  

Pod rokem 1072 Nestor píše o exhumaci a přenesení ostatků sv. Borise (a 

Gleba): „И принесше в новую церковь, отверзоша раку, исполнися 
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благоуханья церкы, воня благы; вид5вше же се, прославиша Бога47).“ 

Tverský sborník (TS) ještě dodává: „Бе же от убиениа его, святаго Бориса, до 

пренесениа лет 57; святаго Глеба от погребениа до пренесениа лет 53...48)“ 

Jako v případě kněžny Olgy jde o příklad (možného) naprostého obratu 

v pojetí významu zachovalosti či jiných zvláštních životných rysů mrtvého těla. 

 Ne tak jasným, přece však znatelným příkladem nového chápání 

neporušenosti delší dobu mrtvého těla, je i další Nestorova zpráva, vážící se k 

roku 1091; Nestor zde popisuje exhumaci a přenesení ostatků opata Pečerského 

kláštera, Theodosije: „...и прокопах велми, и вл5зохом, и вид5хом лежащь 

мощьми, но состави не распалися б5ша, и власи главнии притяскли 

бяху49).“ V podobných případech by dříve Slovan pocítil hrůzu a jistě by hned 

zahájil profylaktické akty (rozsekání těla, odseknutí hlavy a její položení mezi 

nohy zesnulého, vražení osikového kůlu do úst etc.). Nestor však nad stavem 

pozůstatků zřejmě nepociťuje ani údiv; v přechozích dvou případech více či 

méně vyjadřoval křesťanskou radost nad Božím zázrakem, zde daný status 

ossium považuje za jaksi samozřejmý. Každopádně nevyjadřuje žádné 

znepokojení, natožpak hrůzu, jak by jistě učinil snad každý jeho současník. 

Poslední dva doklady evoluce funerálních představ se netýkají stavu 

mrtvého těla, nýbrž fenoménu, Slovany zvanému perežitoj vek či čužoj vek 

zajedáť coby označení jistého modu vivendi. V rámci popisu roku 1106 Nestor 

píše: „В се же л5то преставися Янь, старець добрый, живъ л5т 90, в 

старости мастит5; живъ по закону Божью, не хужий б5 первых 

праведник50).“ A dále: „...его же и гробъ есть въ Печерьском монастыри, в 

притвор551).“ Nestor neprojevuje ani náznak pojetí Jana jako toho, kdo čužoj 

vek zajedajet a vzápětí jasně potvrzuje, že byl zesnulý pohřben na normálním 

hřbitově. Svým naprostým nezájmem o klasický slovanský (funerální) modus 
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cogitandi dává čtenáři beze vší pochybnosti najevo, že stáří není důvodem 

k považování člověka např. za čaroděje, vampíra nebo budoucího nečístogo. 

A nakonec Nestor pod rok 1113 zařazuje zprávu, tematicky shodnou s 

popisem Janovy smrti r. 1106: „В се же л5то преставися игуменья Лазорева 

манастыря, свята житьемь,...живши...от роженья девяносто л5тъ и два52).“ 

Ani zde Nestor nijak nenaznačuje, že by snad abatyše čužoj vek zajedala, právě 

naopak.  

Je naprosto jasné, že se funerální představy a postoje v PVL změnily 

vlivem křesťanství, a to bez nejmenších pochybností k lepšímu, směrem ke (v 

rámci slovanského pohřebnictví) světu skutečně humánnímu v nejlepším smyslu 

toho slova; nakolik se však změnily v reálném žitém světě dávného Slovana, 

zůstává otázkou.   

Na závěr nebude nevhodné ještě jednou se na problematiku nečístych 

podívat stran možnosti výkladu pozice jednotlivých jejich podskupin, již tyto 

v ideovém světě starých Slovanů zaujímaly; a pokusit se zodpovědět otázku 

proč byly Slovany do té které pozice zařazeny.   

Oběšenci a utopenci (mnohem více než ostatní nečístyje) byli (jsou) velice 

obáváni a nenáviděni lidmi a zemí, jež je nepřijímá. Ale není tomu tak výhradně 

z toho důvodu, že nezemřeli podle „pankosmonomického“ řádu, či proto, že 

zemřeli předčasně. Důvodem není ani eventuální fakt, že snad svým životem 

pohrdli, sami ho ukončili etc. Je dále dosti nepravděpodobné, že by strach a 

nenávist v takové míře vzbuzovali pouze z důvodu, že tu po nich zůstává 

nespotřebovaná spora (dolja/vek/časť). Ta může oživit jejich mrtvé tělo, a ono 

pak lidem a dobytku škodí, nebo, v jiných (nejasných) lidových představách, zde 

tato spora prostě zůstává; ač jejich mrtvá těla neoživuje, zůstávajíc bez těla, jež 

by jí užívalo, nějakým způsobem škodí všemu živému. Zkrátka by tu být neměla 

ipso facto. Toto vše může být v případě „nevinných“ nečístych (náhodou 

utopených a mrtvě narozených) praktickým a použitelným důvodem k nenávisti 



 61 

pro společnost, ve skutečnosti však může být radikální postoj obce k nim 

„teriogenním“ důsledkem → viz dále). [Ideová pozice mrtvě narozených a 

v raném věku zesnulých dětí je definitivně osvětlena až v kapitole X.] 

Záležitosti stran spory/dolji/veku/časťji dávají v případě vražd a jakýchkoliv 

jiných „obvyklých“ způsobů násilné či náhlé smrti dobrý smysl, a zřejmě 

odpovídají skutečnosti (logice). Do kategorie nejhorších z hrozných modorum 

moriendi však byli zařazeni nejen oběšenci (sebevražda), a úmyslně se utopivší 

(sebevražda), ale též utopivší se (smrtelná nehoda) a mrtvě narození (smrt nikým 

nezaviněná). U dvou posledně jmenovaných způsobů smrti nešlo o pohrdnutí 

životem (sebevraždu), ani o násilnou smrt (sebevraždu či vraždu). Šlo pouze o 

smrt náhlou. Proto by bylo logické, kdyby byli sice považováni za nebezpečné 

(za nečístych), spíše však s jistou mírou pochybností a soucitu či klidného 

smutku. I oni jsou však zařazeni do kategorie těch „найболее нечистых из всех 

нечистых“ (nejnečistších z nečistých). Vysvětlení může být prosté: oběšenci, 

utopení sebevrazi, utopení smolaři i mrtvě narozené děti neumřeli ve spojení 

s matuškoj-syroj zemlej (i když si to dávní Slované nejspíš neuvědomovali takto 

artikulovaně). Ať již zemřeli kdekoliv, kdykoliv a jakkoliv, nedotýkali se přitom 

země. Ta byla v pohanských dobách všemohoucím božstvem; z ní život 

pocházel, a do ní se navracel. Tehdy musela být jejich smrt chápána, jako kdyby 

zemřeli někde ve vesmíru či v jiné dimenzi, a zůstali tam, byť se jejich těla zpět 

vrátila. Byli již něčím cizím, a vše cizí bylo nebezpečné; navíc jejich skonu 

svým dotykem „nepožehnala“ (či ho nesankcionovala) země sama. Proto se jich 

živí tolik báli a zem je „nechtěla“ přijmout. U lidí šlo o tu nejintenzivnější 

xenofobii, jíž se přirozená thanatofobie (s řádně zesnulým nebožtíkem) vůbec 

nemůže rovnat. U země (přirozeně jde o anthropopathizmus) šlo možná o totéž. 

Ta je totiž „nepoznala“, jak je znávala po celý jejich život (smrtí se z nich stalo 

něco jiného, a u okamžiku jejich smrti země nebyla). U řádného nebožtíka je 

spora již vypotřebována, zem ho přijme a spora škodit nemůže, jelikož žádná 

nezůstala. U „normálního“ nečístogo spora zůstala a škodit může; přece jen si 



 62 

však lze představit, že ho zem posléze přijme, nebo s ní tento alespoň zůstane 

v kontaktu spočívaje na jejím povrchu. Na základě této úvahy lze předpokládat 

postupné rozptýlení jeho neužité spory, a to především do země; tedy její 

pozvolné zneškodnění. Umřel-li však někdo mezi nebem a zemí (oběšenec), 

mezi hladinou a dnem řeky (utopenec), či cestou z mateřského lůna, tak ho zem 

„nepoznala“. Jeho tělo ani sporu zkrátka nepřijala (a nezneškodnila), jelikož z 

hlediska země nešlo o „jejího“ člověka, jejž znala od okamžiku, kdy ho prvně 

položili např. na hliněnou podlahu chýše. Nešlo dokonce ani o člověka, šlo o 

něco cizího a díky své cizí spoře krajně nebezpečného. Jmenovaní nebožtíci 

zůstávali tedy na povrchu země i se svou „smrtonosnou“ sporou (u oběšenců je 

navíc přítomen prvek násilí), a pro společenství mohli být „vražední“ (oni, či 

jejich spora). Toto je tedy důvod obzvláštního strachu živých z této podskupiny 

zesnulých (v rámci kategorie nečístych obecně i násilně zesnulých konkrétně).  

Nepříliš to však odpovídá u malých dětí; u mrtvě narozených ano, ale lidé 

se báli i zesnulých brzy po porodu, nebo prostě malých mrtvých dětí. Tento 

strach lze však vysvětlit představou o pravdívoj/časovoj [2.] smrti nečístych. 

Představou, že i ony zemřou definitivně, až nadejde jejich čas (v okamžiku, kdy 

by zemřeli, nepodstoupili-li by nečístuju smrt). A tak čím menší dítě nebo čím 

mladší člověk v době předčasného skonu je, tím déle po své ničisovoj smrti bude 

živé ohrožovat. Odtud tedy obzvláštní obava z mrtvých, byť do kontaktu se zemí 

přišlých a nenásilně zesnulých, dětí.  

Příčina považování nenásilně a v kontaktu se zemí náhle zesnulého 

(dospělého) za nečístogo může být takováto: spora předčasně zesnulého nemá 

na tomto světě, podle dřívějších pojetí, zkrátka co dělat. Nějakým způsobem 

došlo k porušení zákonů (mytologického) univerza, člověk zemřel předčasně, a 

jeho nikým nyní nekontrolovaná spora tu zůstala. Za života dotyčného to byla 

síla jednoznačně pozitivní, nyní je to prostě jen síla, a to velice mocná. Navíc 

možná zůstává ve spojení se (zesnulým) smrtí, a působí zde coby její mediátor: 

podobně jako ona. I kdyby si však lidé tento možný modus efficiendi 
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neuvědomovali, vzhledem k lidskému sklonu spíše se bát, než zachovávat klid, 

by pravděpodobně lidé případnou „neutrální“ osamocenou sporu začali vnímat 

negativně tak či tak.  

Co se týče nečístych, zesnulých násilnou smrtí (ne však oběšením či 

utopením), vysvětlení jejich negativní pozice existuje také. Smrtí lze, soudě 

podle obřadem ustanoveného jednání, „nakazit“ (např.) sporu živého člověka, 

což znamená, že ji lze ovlivnit či dokonce změnit (navíc spora každého 

nečístogo je mortigenní, a tedy škodlivá, ipso facto). Umře-li však kdo násilně, 

daný prvek násilí může jeho sporu ještě efektivněji „nakazit“, porušit, 

teleoviolentně změnit. Jakkoliv je tato možnost podivná, bylo by škoda tuto 

myšlenku hned zavrhnout: obřadní akty ukazují, že např. obilí se může „nakazit“ 

smrtí, proč tedy ne spora násilím? Jisté je, že se společnost těchto lidí (jedinců 

zesnulých násilně, asuicidiálně a v kontaktu se zemí) velice bála po celém 

slovanském areálu. Není nepravděpodobné, že se této skupiny zesnulých lidé 

báli pod vlivem představy, že zde po nich zůstala spora jednoznačně porušená a 

nebezpečná.  

Lidé, kteří si na život sáhli sami spadají tedy (mimo jiné) podle nakonec 

vyloženého hlediska do téže podskupiny (v rámci kategorie nečístych) také. 

V jejich skonu je jasně přítomen prvek násilí, který jejich „přeživší“ sporu 

porušil a jaksi nasměroval k negativnímu působení na vše živé. 

Ať již závěrem vyložené úvahy o nečístych odpovídají skutečnosti více či 

méně, jejich role  (nečístych) ve slovanském světě, popsaná výše, je 

nepochybná. V živých vzbuzovali nepředstavitelný odpor a strach. Je-li ve 

slovanských představách (jakýkoliv) zesnulý ztělesněním smrti potenciálně, což 

(obzvláště na Balkáně) jednoznačně je, pak je nečístyj smrtí fakticky. Při studiu 

slovanské pohřební obřadnosti je třeba mít tuto skutečnost pokud možno na 

paměti, stejně jako povědomí o statutu, jejž v představách Slovanů zaujímá 

matka země. 
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jeho, any leží, ale složení údův nebylo se rozpadlo, a vlasy na hlavě byly se přitiskly.“  
50) Lichačev D.S.: cit. dílo, str. 119; př. dle: cit. dílo, str. 187: „Téhož léta zemřel Jan, stařec 
dobrý, maje věku devadesát let, v stáří zralém; jsa živ podlé zákona božího, nebyl špatnější 
prvních spravedlivých.“  
51) ibidem; př. dle: ibidem: „...a hrob jeho jest v klášteře Pečerském, v příchrámí.“  
52) Lichačev D.S.: cit. dílo, str. 126; př. dle: cit. dílo, str. 198: „Téhož léta zemřela abatyše 
kláštera Lazarova, svatá životem,...živa byvši...od narození devadesát a dvě léta.“  
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                           VI. Slovanská pohřební obřadnost (1. část) 

 Všichni badatelé zabývající se slovanskou historií se shodují v tom, že 

„...смерти и умершим («дедам», «родителям») принадлежит совершенно 

особое, осевое место в славянских верованиях, причем это так и для их 

архаического дохристианского слоя...1)“; kult mrtvých je zahrnut i do 

slovanské pravoslavné tradice. Signifikantním rysem slovanské národní kultury 

je hluboké povědomí o vazbě se světem mrtvých. Tato vazba se realizuje např. 

ve zjevné podobnosti dvou na první pohled zcela protikladných obřadů, svatby a 

pohřbu. V srbském Homolje „...ʽпогреб момка и девојке више личи на 

венчање него на погребʼ2).“ Samotný materiál pohřebního obřadu je také 

nezbytný pro rekonstrukci stěžejních představ slovanského pohanství.  

 V sovětských dobách z (ruského) obřadu zmizely kdysi povinné církevní 

akty (poslední pomazání, zpověď etc.), pohanská část se však změnila jen 

nepatrně, nebo zůstala alespoň v paměti informantů. Výzkumník se tedy v 70. – 

80. letech 20. století setkával na území dnešního Ruska s takovouto situací: 

křesťanská tradice byla již jeho informantům prakticky neznámá (díky ateistické 

propagandě), ale správně udržované vztahy s dušami tvořily tu nejaktuálnější a 

nejnezbytnější každodenní praxi3). Tyto správné vztahy se záhrobním světem 

měly svoje těžiště v pohřebním obřadu. K řadě nejstabilnějších elementů 

kultické praxe (v SSSR 70. let 20. století) „...генетически восходящих к 

дохристианским верованиям и обрядам...“ náleží „...представления о душе, 

похоронно-поминальный культ...4)“ etc. Tedy, jak již bylo vidět v takřka 

naprosté shodě výnosů těl Vladimírova a Godunovova, jež od sebe dělilo 6 

staletí, smysl a podstata pohřebního obřadu se skutečně nemění, pouze 

s plynutím času dochází k akcentaci navzájem odlišných představ, či 

konkrétních aspektů představy jedné. 

 Ve sféře obřadu „...материальную культуру нельзя отделить от 

духовной, каждый предмет в обрядовом употреблении несет 

семантическую нагрузку тогда, когда его свойства отвечают требованиям 
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мифической символики5).“ Toto pravidlo v praxi umožňuje obřadní 

rovnocennost takových předmětů jako jsou např. zrno a sekera, vzhledem 

k jejich shodné mytologicko-symbolické funkci → pohřbít smrt. 

 Obecný symbolický význam v prostoru rituálu zcela převládá nad svým 

konkrétně-předmětným vyjádřením, což se projevuje především v terminologii, 

kde může jedno označení nominovat obecný akt, jednu jeho konkrétní realizaci, 

i soubor předmětů v rámci aktu používaných. Tato terminologická chudoba je 

určována lexikální tendencí, jež je provázána s tendencí obřadu; ten tíhne k co 

možná největší tabuizaci reálné smrti, jména zesnulého a příbuzenských vztahů 

s ním. „...весь обряд представляет собой уничтожение смерти реальной 

смертью ритуальной, «скрывание умершего»6)“ [viz pohřeb a pohřbít] 

 Okulto-intencionální jednání provází, prostupuje a tvoří celý pohřební 

obřad, a spolu s činností striktně katarticko-profylaktickou je vysledovatelné 

snad ve všech jeho aktech. Snaha skrýt se před antropopaticky, nebo dokonce 

antropomorfně pojatou smrtí, je patrná od začátku obřadu, do jeho konce. Zcela 

zjevná je tato tendence v oblečení pozůstalých, i nepříbuzných účastníků obřadu. 

Smrti náleží ab origine barva bílá, jelikož však jde o realizaci určitých představ 

se smrtí a záhrobím spojených, může se tato realizace měnit, jak se aspekty 

zmíněných představ různě aktualizují a akcentují. V dnešní době obecně panuje 

představa, že barvou smrti a smutku je barva černá, jak se v průběhu staletí 

akcentovala představa smrti a zásvětí coby slepoty a temného prostoru. Přesto 

lze i dnes v některých tradicích nalézt nařízení nosit nějakou část oděvu v  barvě 

bílé. Co je ale ze šatníku osob, držících smutek, vyloučeno bez výjimky, je 

barva červená. Je to barva života a v obřadu je používána především 

k profylaktickým účelům (červeným hadříkem si např. musí těhotná žena otírat 

tvář v průběhu pohřebního procesí6a)), v oblečení pozůstalých však k nalezení 

není. Je nicméně důležité si uvědomit, že na tom, jaká barva se v té které tradici 

realizovala, příliš nezáleží; hodnotnější je pochopení základní intence, která lidi 

od počátků pohřební historie či prehistorie ke změně svého všedního vzhledu 
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vedla. Byl to záměr se před smrtí skrýt, učinit se pro ni neviditelným. Základní 

představa byla asi takováto: smrt navštívila dům a vzala si někoho z domácích; 

to, že do domu dokázala již jednou proniknout, vypovídá o otevření průchodu ze 

záhrobí přímo do světa jednoho společenství, rodiny. Další „návštěva“ bude tedy 

pro (antropopaticky pojatou) smrt již snazší, čehož nepochybně co nejdříve 

využije, a přijde si pro jiného člena domácnosti. Když do domu pro zesnulého 

přišla, jistě si všechny prohlédla a vybrala si toho, koho si odvede příště; proto je 

zapotřebí se před ní ukrýt změnou vzhledu (ex post: poté, co již snad smrt 

odešla).  Až znovu přijde, tak vyhlédnutou oběť nepozná, některý člen rodiny 

tedy bude zachráněn. Stejně uvažovali i účastníci jakékoliv části pohřebního 

obřadu; při návštěvě nebožtíkova domu, či účasti na pohřebním procesí, mohli 

smrt (díky jejímu spojení se zesnulým) ještě zastihnout a být jí spatřeni, proto se 

převlékli do šatů, jež v běžném životě nenosili (ex ante: před tím, než je smrt 

eventuálně spatří). Smuteční oděv měl tedy původně významnou funkci 

maskovací; lze ho legitimně zařadit mezi profylaktické obřadní akty. Stejnou 

intenci prozrazuje i změněný modus operandi v průběhu obřadu (např. puška 

nesená obráceně). Následující příklady jsou dokladem této lidské snahy. 

 Jdou-li v Srbsku muži do domu nebožtíka oplakávat zesnulého, „...они се 

поређају један за другијем заметнувши пушке наопако...7)“ V Černé Hoře 

známí zesnulého „...присутствуют при погребении с оружием, оборотив его 

назад. Проходя дом, где лежит покойник, они бегут; то же самое делают, 

проходя мимо кладбища8).“ (Zde se krom intence kryptické /obrácená zbraň/ 

aktualizuje ještě i motiv nakažlivosti smrti; i ten je dohledatelný v mnoha aktech 

pohřebního obřadu → muži usilují vystavit se působení smrti co nejméně). 

Znakem smutku jsou v Srbsku, jako i jinde, především „промене на оделу9)“. 

Nejprostší je „...да се одело просто преврне тако да му се не виде везови и 

светле боје10).“ Smutek se v Srb. vyjadřuje „...црном бојом, која је већ одавно 

ушла у обичај на место беле боје као знака жалости11).“ V jedné ruské tradici 

„...кто был отчаянно болен и соборован маслом и потом выздоравливал, 
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тот носил уже до смерти черную одежду12).“ V Bulharsku ženy nosí po dobu 

jednoho roku od smrti manžela černý šátek a černé šaty (snoubenka šátek bílý), 

a muži se 40 či více dní neholí; někde je pro ženy charakteristické nošení šátků 

bílých a šatů obrácených naruby13). V Makedonii po skonu člověka nosí 

nejbližší příbuzné smuteční oblečení, a na vesnicích svrchní oděv „...го 

облекуваат наопаку14).“ V Polsku se po smrti blízkého člověka ženy nemyjí a 

nečešou, a dívky chodí prostovlasé s vlasy rozpuštěnými15).  

Celé smuteční odívání včetně úpravy vlasů a vousu lze nahlížet jako 

(původně) intencionální změnu vzhledu, jako „...един вид замаскиране или 

прикриване на познатия изглед на останалите живи16).“ Nakolik bylo toto 

maskovací jednání původně skutečně intencionální ve smyslu vědomého 

záměru, je otázka, jež nejspíš zodpovězena nebude; mohlo být zcela vědomé, 

zpola uvědomované, nebo mohlo vycházet bezprostředně z kolektivního 

nevědomí a být důsledkem něčeho podobného nepodmíněnému reflexu → 

mohlo být vynořujícím se chováním instinktivním. Otázka po přítomnosti tohoto 

prvku pohřebního obřadu resp. obřadního aktu ve slovanské perichristianizační 

době však zodpověditelná je. Člověk jako jednotlivec, a ještě spíše skupina lidí 

(rod, kmen etc.), má sklon spíše zapomínat na původní motivaci svého jednání, 

v němž pokračuje, než po dlouhé době nečinného ignorování něčeho silně 

zneklidňujícího (hrozba smrti) náhle (po dlouhé době nečinnosti) v sebeobraně 

zareagovat (začít se skrývat). S přihlédnutím ke zmíněné stabilitě pohřebního 

obřadu v průběhu staletí, a ke skutečnosti, že se první pohřby [2.] objevily (v 

Eurazii) cca před 80-ti tisíci lety17), lze konstatovat takřka jistou existenci 

smutečního odívání již u Slovanů prehistorických (o nichž není dochovaných 

zpráv). Na přelomu slovanského pohanství a křesťanství tedy tento akt jistě 

prováděn byl. 

Stabilita funerálních představ a praxe však rozhodně neznamená povšechnou 

homogenitu slovanské sepulkrální reality; v různých oblastech slovanského 

areálu se vždy vyskytovaly a dodnes vyskytují různé varianty pohřebního 
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obřadu → především odlišně navzájem akcentované jednotlivé jeho aspekty. 

„Пока же проблема единого исходного варианта остается открытой18).“  

 Obřad je možno pojmout jako neverbální text s těmito aspekty19): 1) 

obsažný /představy o smrti/, 2) akční /souhrn a složení aktů, členění obřadu a 

funkční zaměření/, 3) agentní /popis vykonavatelů aktů/, 4) předmětný /soubor 

předmětů v obřadu/, 5) terminologický /slovník obřadu/. 

 Pohřební obřad je obřadem kosmickým: nedodržení určitých pravidel 

může přivolat krupobití, sucho etc.  

Dále jde nepochybně o obřad přechodu, v jehož průběhu dochází ke 

změně statutu člověka, a k jeho přesunu z oblasti živých do oblasti mrtvých; 

v obřadním průběhu přechodu je chápán jako host ve světě živých. 

„Погребальный обряд типологически близок таким переходным обрядам, 

как свадьба и новоселье...20).“ Pakliže se přechod vydaří, získává zesnulý 

status duš, rodítělej, dědov; pakliže ne, duše nemůže vyjít z těla nebo ji 

„nepřijímají“, stává se např. vampírem, pužajlou,  založnym, nečístym 

(zesnulým) etc. Nedovršení přechodu (jež se projeví např. nezetlelostí těla v 

hrobě) je nějtěžším porušením zákonů mytologického univerza, jemuž 

ekvivalentní je např. mladíkovo dětské postiniciační chování.  

Badatelé se shodují v tom, že zesnulí zaujímají ve slovanském pohanství 

opravdu významné místo; víra a pozornost k předkům se zachovala do pozdní 

doby, zatímco např. panteon rozvinutého pohanství je nejistý, či se nedochoval. 

 „Гробља су обично... на брдима изнад насеља21).“ Staří Slované (s 

ohledem na stabilitu a nevykořenitelnost thanatogenních tradic a představ je 

možno mezi Slovany dnešní a Slovany předkřesťanské v rámci tématu prakticky 

položit rovnítko) nejen, že neměli jediného Boha, ale neměli nejspíš ani jasně  

artikulovaný pantheon. Co však na místě jediného Boha stálo, to byli jejich 

zesnulí-predki pokrovitelja. A jako je kostel (v lidovém podání) „sídlem“ Boha, 

a vyčleňuje se z okolí svou architekturou, zvonicí etc., tak byly hřbitovy coby 

„sídla“ mrtvých předků vyčleňovány svou polohou na vršku. Namísto zřejmého 
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memento mori ale, podle všeho, ztělesňovali spíše memento majores22). 

Potvrzením rovnomocnosti sakralizace hřbitova a sakralizace kostela je i další 

Džordževičova zmínka: „У неким нашим крајевима сваки ко прође поред 

гробља скине капу и прекрсти се23).“ S pominutím křesťanského nánosu 

vyjádřeného posledními dvěma slovy, a při zaměření se na podstatu věty, je 

dosti zřejmá hluboká posvátná úcta a strach, jež dotyčný ke hřbitovu (predkam, 

dědam) pociťuje. Lidová víra v predki zachovala do dnešní doby slovanský 

doreligiózní obraz světa.  

 Slovanská démonologie je do jisté míry amorfní, kdy se jedna postava 

může proměnit v jinou, a postavy samy jsou navíc více funkcemi, než 

skutečnými postavami; pro slovanský mytologický kosmos je tedy 

charakteristická vzájemná nahraditelnost a rovnocennost, neartikulovanost a 

logická nevyjasněnost. Lidové víře perichristianizačního období je zase 

příslušný pagano-christianní synkretizmus, na němž je zajímavé a patrné, že 

„útok“ křesťanské ideologie nebyl vždy pro pohanský religiózní systém pouze 

destruktivní; s christianizací slovanské pohanství nejen degradovalo, nýbrž se i 

rozvíjelo. Církevní kult poskytl strukturující princip amorfnímu obsahu 

pohanského náboženství. „Есть большая вероятность, что «языческие 

славянские божества» родились (или приобрели отчетливый образ) в 

христианскую эпоху...24)“  

 Tabu na jméno (zesnulého) a bezejmennost duš je charakteristickým 

rysem pohanského pominovénija; jeho jméno není zmiňováno na kalendářních 

vzpomínkových slavnostech (pominkach), a na pohřbu jsou zakázány dokonce i 

termíny, označující příbuzenství s ním. Motivace nominačního tabu se má, dle 

jednoho zdroje, zakládat na představě, že kdyby se dané jméno ozvalo a zesnulý 

ho zaslechl, mohl by k mluvčímu přijít, což je zřejmě nežádoucí25). Bez ohledu 

na motivaci však s tímto tabu nejspíš souvisí i staré římské pravidlo „de mortuis 

nihil nisi bene“26), jež se u Slovanů vyskytuje via facti. V ukrajinském 

Terebovelském okresu „...про мерця явно всї говорять добре, хвалять його, 
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жалують родину27).“ Souvisí to s pojetím predkov coby numina laeva; vztah 

živých k nim má zabarvení spíše negativní, a obřadné prosby inklinují více k 

formulaci „neškodit“ a méně k „pomáhat“. Později se objevila představa o 

jednom druhu pomoci, jejž mohou predki poskytnout; je to předpověď či 

varování (příbuzných) před nebezpečím. 

Co se představy o záhrobním světě týče, tato „...е доста неопределена28).“ 

Např. bulharská představa o záhrobí je synkrezí křesťanství, lidového 

křesťanství a předkřesťanského náboženského povědomí. Ani obecné slovanské 

představy o záhrobní existenci člověka, a o posmrtném stavu jeho duše „...не 

отличались ясностью и последовательностью29).“ Řeka oddělující tento od 

onoho světa je „...ową wodą (morzem), co według prymitywnych poglądów 

kosmograficznych otacza dokoła płaską, niewielką, jak na nasze pojęcia, 

ziemię30).” Touto řekou tedy končí veškerý známý svět, za ní leží pouze 

neznámo (záhrobí): jelikož je nelze s obecnou platností jakkoliv opodstatněně či 

verifikovatelně konkretizovat a charakterizovat, obecná představa o něm do sebe 

pojme všemožné jeho představy a konkretizace jednotlivé, vůči sobě navzájem 

rozporné a protikladné. Je nejasné, zda je vůbec oblast smrti oddělena od oblasti 

živých, nebo se rozkládá přímo v ní. Podle tradičních představ se zesnulí 

alespoň občas ve světě živých nalézají (podle jedné z nich je např. praskání 

v peci projevem toho, že duše příbuzných prosí o pomoc). Obřad naproti tomu 

představuje obě oblasti jako plně oddělené, v duchu paralelních opozic 

život/smrt, viditelný/neviditelný, známý/neznámý. Onen svět jako neviditelný a 

neznámý se řídí jinými časoprostorovými zákony, a proto je jeho lokalizace 

možná zároveň v oblasti podzemí, nebes, ostrova, hřbitova, domácí pece etc. 

Byť by i byly obě oblasti zcela odděleny, ve světě (i v domě) existují jisté 

kontaktní body a vzájemné spojení je reálné; tak je např. možné, aby předmět 

zakopaný do hrobu, obdržel zesnulý na nebesích. V představách onoho světa, 

krom všeho ostatního „...существенное место занимает космическая идея31).“ 

Např. Mléčná dráha je popisována jako „...дорожка умерших, идущих на 
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вечное житье, по которой праведники шествуют в рай32)“ Lev Diakon 

sděluje, že jsou-li Rusové („Tauroskythai“) poraženi a bez naděje na záchranu, 

nikdy se nevzdávají nepříteli. Objasňuje: „τοῦτο δὲ πρὰττουσι, δόξαν 

κεκτηµὲνοι τοιαὺτην. ψασὶ γὰρ τοὺς πρὸς τῶν ἐναντίων κατακτεινοµένους ἐν 

τοῖς πολέµοις, µετὰ τον µόρον καὶ τήν ἐκ τῶν σωµάτων διὰζευξιν τῶν ψυχῶν ἐν 

ἃδου τοῖς αὐθενταις ἱπηρετεῖν. Ταυροσκύθαι δὲ, τὴν τοιαύτην δεδιότες 

λατρείαν, ἀποστηγοῦντες δὲ καὶ τοῖς άναιροῦσιν αὐτους ἐξυπηρετείν... ἀλλὰ 

τοιαύτη µεν ἡ επικρατήσασα ἐν  αὐτοῖς δόξα33).“ Ruští Svjatoslavovi vojáci se 

totiž báli, že by mohli upadnout do zajetí a „...предпочитали временную 

смерть-вечному рабскому существованию; ибо ставъ пленниками и 

рабами, они думали, что останутся ими ʽвъ сь в5къ и въ будущийʼ34).“ 

Záhrobní svět, život v něm a jeho podmínky „...въ понятияхъ язычниковъ 

были те же, что и на земле...35)“ Je tedy vidět, že konkrétní představy onoho 

světa se dosti různily a různí, jak jsou příslušné vždy té které tradici. 

 Spravedlnost a nespravedlnost zesnulého bývala (a v lidovém křesťanství 

jistě je) určována archaickými pohanskými představami mimo církevní 

dogmata, a neměla za následek případně nějaká muka, nýbrž prosté přijetí či 

nepřijetí v záhrobí; napomoci přijetí zesnulého je stricto sensu jedinou funkcí 

pohřebního obřadu (resp. zabránit jeho proměně např. v choďjačego /založnogo, 

nečístogo/). 

 Jelikož byla nečístym věnována jedna kapitola, nebude o nich již nadále 

podrobněji a souhrnněji pojednáváno. Nebude však ani na škodu uvést zde jednu 

zmínku v PVL, dokládající zřejmě praktickou aplikaci pojetí perežitogo veka na 

Kyjevské Rusi. Ipaťjevský letopis (IL) popisuje k r. 1024 jednání, jež mohlo být 

touto ideou podníceno, nebo alespoň pod jejím vlivem lidmi akceptováno. 

„...вьсташа вьлъсви . в Суждалцихъ . избиваху старую чD�а по дь§волю 

наученью . и б5сованию гFлще . §ко си держать гобино...36)“ Je zde přímo 

uvedeno, že zabíjena byla stará čeleď s oddůvodněním, že zadržuje hojnost 
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(úrodu); jakoby šlo o přímou aplikaci představy o perežitom veku, v jejímž 

rámci žije starý člověk dlouho jen díky tomu, že krade sporu jiným či zemi, jež 

pak nerodí. [I v případě, že měl letopisec, resp. вьлъсви [:vlsvi:] (podvodníci) 

na mysli výhradně „hojnost“ ve významu potravin (mouku, chléb, slaninu etc.), 

zůstává tato v absolutní závislosti na hojnosti/plodnosti matěrji zemlji]. Jedinou 

profylaxí tohoto stavu bylo původně nejspíš takového člověka (rituálně) usmrtit. 

 Přítomnost zesnulého v domě může odejmout sporu obilí (a nejen jemu); 

profylaxí byly a jsou různé magické akty k zabránění takové eventualitě. 

V Bulharsku (a nejen zde) provádějí jistý obřadní akt „...да запазят късмета 

на умрелия за дома. За тази цел прекарват през пръстите му жито или 

брашно, трици, сол и др., които после забъркват в кърмата на добитъка. По 

този начин мъртвият „не може да отнесе със себе си късмета на дома37)“. 

V některých makedonských vesnicích dávají zesnulému do ruky namísto 

růžence či šátku kus chleba, který mu před výnosem někdo z domácích vezme, 

za účelem „...бериќетот да останел во домот, а не мртовецот да го понел со 

себе38).“ Ve Skopje je zesnulý převlečen do čistého a do podpaží je mu vložen 

„...симид, кој стои таму додека го однесат мртовецот до гробот, а потоа го 

земаат, го враќаат во домот на умрениот и го расподелуваат меѓу сите 

домашни кои и го изедуваат: за к’сметот да останал во куќата39).“ K tomuto 

fenoménu však lze přistupovat i s ohledem na představu o plodnosti smrti, jež je 

realizována ve velké míře právě prostřednictvím chleba za účelem získání 

hojnosti a plodnosti pro celou domácnost i hospodářství. Otázkou tedy zůstává, 

zda se snad tyto operace s chlebem nekonaly původně nikoliv za účelem 

odebrání zesnulému jeho dolji, nýbrž s úmyslem získat od zesnulého (smrti) 

hojnost, jež jeho doljoj nebyla. Pak by šlo o akt obecně magický, konkrétně však 

nikoliv profylaktický. Ať již je odpověď jakákoliv, cílem pozůstalé rodiny byla 

vždy hojnost resp. její zachování v domě. 

 V souvislosti s úmrtím v domě se aktualizuje představa o jednotlivé 

spore/dolje/časti/veku, vlastněné individuem, jež spolu se sporami/etc. ostatních 
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příslušníků obce tvoří celkový objem veškeré spory/etc. daného společenství či 

„mikrospolečenství“ (rodiny). Tak je následujícího rána po pohřbu prováděn akt 

dělení chleba (bochník takto představuje onen celkový objem spory/dolji daného 

společenství) na důkaz toho, že zesnulý již v domě svou dolju nemá. 

  Důležitým obřadním elementem je představa chudoby záhrobí, jež se 

v obřadu realizuje motivem hladu. Hlad duš (nikoliv nečístych) je třeba nasytit, 

za kterýmžto účelem jsou prováděny různé akty, jako např. pohoštění duši 

(zanechání jídla a vody v krasnom uglu či na okně v průběhu 40 dnů po pohřbu) 

nebo kormlénije mogíly. „Въ В., М. и Б. России въ поминальные дни 

носятъ... на могилы пряники и булки40).“ Tato představa dále umožňuje 

chápat chudé, ubohé (viz bůh) či osiřelé coby zástupce či představitele 

zesnulého, a obdarovávat je jídlem, oblečením zesnulého, nebo třeba i 

dobytkem; ve skutečnosti tedy pozůstalí jejich prostřednictvím obdarovávají 

svého zesnulého, jak v pozici hilastického aktu, tak coby vydělení nebožtíkovi 

poslední (celé) jeho dolji, jeho definitivního podělení. Toto konečné „zúčtování“ 

bývá faktické, může však být i symbolické, o čemž svědčí např. balkánská 

tradice „dělení domy“, kdy je zesnulému „zhotoven“ hrob jako dům. Ve 

východním Srbsku před spuštěním rakve do hrobu „...силази у гроб један од 

укућана умрлог ʽи крајем од своје хаљине почисти гроб говорећи: Ево ти 

ижу метем да не пометеш ти моју41)!ʼ“ Ke konečnému vydělení dolji se váže 

např. i svatební výbava, jež se na pohřbu dívky rozdává jejím vrstevnicím 

(vrstevnictví-stejný věk je dalším znakem, který člověka deleguje do pozice 

zástupce zesnulého, a tedy příjemce milodarů). Takovéto jednání však nemusí 

být konečným podělováním zesnulého nevyhnutelně. Je totiž také motivováno 

představou závislosti dalších osudů duše na činnosti žijících příbuzných. Tak 

podle jisté bulharské (křesťanské) realizace této představy je v ráji před každým 

položeno to, co zaživa sám rozdal, i to „...което после смъртта му домашните 

раздават за душата му42).“ Tato představa (závislosti zesnulého na příbuzných 

/recipročně ovšem i příbuzných na zesnulém/) se již od prechristianizačních dob 
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nejzjevněji realizuje v pohanských pominkach (pohřební hostině i 

vzpomínkových kalendářních slavnostech).  

 K dolje zesnulého náleží: a) dům, jehož záměnou je hrob, b) dobytek; při 

vynášení rakve je třeba ho pozvednout ze země (postavit na nohy), aby ho 

zesnulý nestáhl s sebou do hrobu. V perimortální době (v ukrajinském 

Kolomijském okresu) „...худобу не спускає ся43).“ Představa, motivující tento 

obřadní akt byla mezi venkovským obyvatelstvem přítomna ještě v nedávné 

době, což potvrzuje skutečnost, že „...mezi světovými válkami v některých 

oblastech Slovenska rozšířeno přesvědčení, že zemřelý hospodář uplatňuje svoje 

právo na dobytek a koně, což se mohlo projevit uhynutím zvířete do roka od 

pohřbu44).“ Dále sem patří: c) kůň, jenž pod vlivem představy o možné inkarnaci 

nebožtíkovy duše do něj tři dny nepracuje, aby se tato netrápila, d) šaty, svatební 

šaty a osobní věci vůbec, jež se buď používají až po očištění (omytí, očista 

kohoutím kokrháním etc.), nebo se ničí, „schovávají“, rozdávají chudým 

(zástupcům zesnulého). V ukrajinském Bilgorodském okresu „...одїж яку 

нибуть з під покійника і разні лахмати роздають нищим45).“ K dolje náleží i 

e) chlěb,  pročež jsou činěny různé profylaktické akty, aby s sebou hospodář 

neodnesl sporu; při výnosu rakve je zapotřebí vzít bochník a pohlédnout z okna 

„aby byl chléb“, nebo např. nádobou se zrnem zatřást a třikrát je nadhodit, což je 

opět projev představy o nakažlivosti života (a smrti) → aby se zrno (či jeho 

spora) od přítomného nebožtíka nenakazilo smrtí (neživotem), ponoří se do 

nádoby ruka žijícího člověka (jako je zesnulý ztělesněním smrti, je živý 

ztělesněním života), a probírá se jím, čímž je (či jeho sporu) „infikuje“ svojí 

sporou živého člověka, jednoduše řečeno-životem. A konečně k dolje zesnulého 

patří f) příbuzenské vazby, ve spojení s nimiž se projevuje silná dvojakost 

postoje pozůstalých k nebožtíkovi i kontroverze obřadu samého, jež se 

v jednotlivých tradicích aktualizuje různě; důsledkem je celkový dojem, že 

různá společenství vycházejí z různých představ o zesnulém a záhrobním světě, 

tedy z navzájem odlišných „podstat“, na „nichž“ se celý obřad zakládá. Není 
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tomu tak; sama podstata vztahu k nebožtíkovi je dvojaká na celém (nejen) 

slovanském  území, pokud se však obecně vzato na jednu stranu přiklání, je to 

spíše směrem k negaci: jak bylo uvedeno, zesnulí jsou více numina laeva a méně 

dobří ochránci svého rodu a kmene. Konkrétně vzato se pak tento vztah 

k zesnulému přiklání v různých slovanských areálech na jednu či na druhou 

stranu. Hysterický pláč až k mdlobám má zesnulému oddat jeho časť, tato vazba 

je poté postupně přerušována (pozůstalí si např. třou hruď /hřbitovní/ hlínou; zde 

je aktualizována představa smrti coby zapomnění-a využita proti smrti samé, či 

proti jejím následkům /hoři/). Nebyla-li by přerušena, mohlo by to mít pro 

příbuzné smrtelné následky (zesnulý by je např. navštěvoval, což by jim 

zanedlouho způsobilo smrt; ani jemu samému by se nevedlo dobře: nemohl by 

odejít to zásvětí, jak by zůstával nadále připoután k domuto světu „slzami svých 

blízkých“). Následující příklady jsou dokladem výše řečeného. „Жели, плачи и 

сетования по мертвымъ были прямою обязанностью его родныхъ и 

близкихъ...46)“ „Оплакването... съставлява една много важна обредна 

страна, без която умрелият не може да бъде закопан47).“ Oplakávání je 

v Bulharsku pojímáno jako neoddělitelná součást pohřebního obřadu, a chápáno 

též jako „...необходима мярка срещу превъплъщаване48).“ V jiných tradicích 

naopak  „...мертвыхъ не следуетъ оплакивать...49)“ Plačky jsou zde 

najímány i tomu, kdo má své (živé) příbuzné, pro obavu z důsledků nadměrného 

tesknění pro něj samého a následně i pro společenství. Jelikož jsou tyto plačky 

zesnulému cizí, jejich slzy ho „nepálí“; zároveň je tím však požadavkům 

pohřebního obřadu učiněno zadost. Podle lidových představ v některých 

Bulharských krajích „...не е добре за самите умрели да се плаче и тъжи 

много по тях, защото сълзите, които проливаме, размътвали водата им, та 

не могат да пият водица и да си разхладят устата50).“ Podle jiné (křesťanské) 

variace na stejné téma jedna nevěsta velice plakala pro svého milého, ten se jí 

zjevil a poprosil ji, ať přestane, protože „...от нейните жалби душата му, която 

била в рая, хвърлили я в пъкъла51).“ V ukrajinském Terebovelském okresu 
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když někdo těžce umírá, „vyhání se“ rodina z domu, protože pro její pláč  a 

nářek nemůže duše vyjít ven „...а навіть можна покійника відплакати (тілько 

що відплаканий до кількох днїв найвисше внов умирає)52).“ V Saratovské 

gubernii (asi před 150-ti lety) lid věřil, že „...мертвецы ходятъ къ темъ, кто о 

нихъ тоскуетъ53).“ V ukrajinském Jaselském okresu „В день похорону... люди 

ідуть за трупом розмавляючи про буденщину, і по їх виразах лиця цїлком 

не пизнати того суму, а бодай поважного настрою, що бачимо в инших 

сторонах. Навіть родичі анї слівцем не заголосять за своїми дїтьми.54)“ 

Umře-li v Makedonii mladému páru poprvé dítě „...родителите на умреното не 

го спроведуваат на погребението на телото негово...; вечерта, по погребот, 

не ги оставаат родителите да спијат дома, туку ги зема некој од блиските 

роднини таа вечер кај него да преспијат55).“ Takovéto jednání vykazuje 

stejnou intenci, jako v šesti předchozích případech: akcentace je tu na 

neoplakávání, aby tu (ve světě živých) zesnulý nebyl zdržován a v důsledku 

toho neutrpěl on i společenství; v tomto případě se daná představa ještě 

konkretizuje v podobě malého osamělého dítěte, jež není plně ani tam (ve světě 

mrtvých), ani tady (ve světě živých). Ve své samotě k sobě, díky zcela 

nepřerušeným pokrevním vazbám, eventuálně přivolá další děti svých rodičů 

(své sourozence). [V ukr. Bilgorodském okresu se věří, že pro těhotné ženy 

„...ни годить ся... провожать на кладбище ни тїко своїх рідних дїтей, а і 

чужих теж ни слїд провожать (а то може дитина ниживою родить ся55a).)“] 

Cílem tohoto chování je tedy (přerušit pokrevní vazbu a) ochránit budoucí děti 

mladého páru. Rodiče tedy nejdou na pohřeb, aby v sobě svou bolest 

nerozdmýchali ještě více a jaksi jí „nedrželi“ své mrtvé dítě stále na pomezí 

světa živých a mrtvých. V den pohřbu za stejným účelem nejsou na noc 

ponecháni sami sobě, aby na svůj smutek pokud možno nemysleli. V polovině 

15. století píše o nářku nájemných plaček v Dubrovníku Filip de Diversis: „Sunt 

quaedam mulierculae inopes doctae quendam modum ploratus, qui non 

intelligentibus cantus videtur; hae pretio accepto funus praecedunt, eum 
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conquerendi seu plorandi ritum alta voce exprimentes56).“ (Srbská placená 

plačka:) „Свака у почетку својега нарицања  каже ко ју је послао, па онда 

почне хвалу мртвоме, а најпослије заврши поздравом свима мртвима из 

оне куће од онога ко је њу послао.“57) Je zde vidět, že uložený rituální pláč je 

ipso facto důležitější než „upřímný“ žal pozůstalých. Dále jde o doklad možnosti 

jistého spojení s dříve zesnulými: lze poslat pozdravy a vzkazy. (Makedonské) 

nepříbuzné ženy, jež přišli zesnulého oplakávat „...тие тажат и ги спомнуваат 

своите скоро умрени при што порачуваат на претстојниот да ги посети и да 

ги извести за нивните живи роднини...58)“ V Bulharsku nepříbuzné ženy často 

„...предават поръчки и предмети за своите покойници, с които умрелият ще 

се срещне на ʽонзи святʼ59).“ Předávat zesnulým lze tedy nejen vzkazy, nýbrž i 

předměty. 

 Se stejnou dvojakostí jako zesnulého lze nahlížet i smrt samu: 

etymologicky ji lze pojímat jako nadělenost doljeju (viz smrt [1.]), lze ji tedy 

chápat jako dolju, ale i jako nedolju (např. vzhledem k motivu chudoby 

v obřadu; samo označení „nebožtík“ vyjadřuje jeden úhel pohledu na celou 

funerální záležitost: viz bůh). Čístyj je (oproti nečístomu) charakterizován 

zmíněnou naděleností doljeju (což zajišťuje obřad), a tím, že jeho smrt přišla na 

konci veka.  

 Představa o svojej/ne-svojej smrti se posléze (pravděpodobně s příchodem 

křesťanství) proměňuje, a náhlá či násilná smrt již není příčinou chožděnija; 

naopak smrt zasažením bleskem nebo v důsledku porodu, utopení či upití se je 

považována za svjatuju smerť. „...людей, убитых молниею, многие считают 

святыми60).“ Nekřtěné děti (prechristianní nízký věk byl coby charakteristika 

nahrazen nekřtěností) jsou za nečístyje považovány nadále. V souvislosti 

s pojednávaným tématem oplakávání je vhodné podotknout, že zákaz stesku je 

přísný právě na pohřbu dítěte. Následující příklad je tematicky totožný s výše 

uvedeným (skon dítěte makedonského páru), motivace je tatáž. Umře-li (v 

Bulharsku) malé, pokřtěné, prvorozené dítě „...родителите не участвуват в 
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погребението: майката не оплаква; както тя, така и бащата не носят траур. 

На гроба се слага само камък61).“  

 V Bulharsku a Makedonii je prováděn obřadní akt lekuvane. 

„Измиването с топло вино е задължително, когато покойникът има рана. 

Смята се, че то го предпазва от превъплъщаване62).“ Měl-li zesnulý někde na 

těle ránu „...промиват я или я попарват с горещо вино63).“ „Како по селата, 

така и во градот, ако мртовецот имал рана, ја попаруваат честопати со 

врело вино, за да не станел гробник-вампир64).“ Byť ve zmíněných případech 

nejde o žhavé železo (jež je samo smrti antagonistou), tak víno (taktéž 

profylaxe smrti), jímž je akt prováděn, je teplé či horké: oheň je zde tedy 

symbolicky přítomen coby klasický a účinný katartický prostředek. 

 Nebezpeční zesnulí jsou v lidovém povědomí např. nevdané a neženatí; 

jako profylaxe nebezpečí, jež by mohly pro občinu představovat byly pořádány 

„pohřební svatby“, kdy si někdo ze živých zesnulého symbolicky „vzal“ (aby 

zesnulý uzavřením sňatku naplnil svou časť/izbyl svojego veka); dokonce 

docházelo i k výměně (voskových) prstýnků. Existuje zpráva, že tento obyčej 

existoval již u Slovanů v chazarské metropoli v 10. století: „Stane-li se, že 

zemře nějaký neženatý muž, ožení jej po smrti65).“Podobně v „nedávné“ době 

v ukrajinském Terebovelském okresu: „Людий молодих, що померли 

молодцями або дївицями, навіть дїтий немовлят, прибирають так, як би 

вони йшли до шлюбу, при чім однаково трактує ся дїтий нехрещених з 

хрещеними66).“  

Jak již bylo zmíněno, sebevražda je u Slovanů považována za 

„nejnečistší“ smrt, a ze sebevrahů jsou nejhorší oběšenci (případně utonulí). „Do 

najgroźniejszych umrzyków należą zmarli nagłą śmiercią, samobójcy, 

wisielcy...67)” Pohřbíváni byli na hoře, pod jedlemi, (obličejem dolů) při kraji 

hřbitova, u cest etc. „У Србији су доскора, а понегде још и данас, 

ʽутопљеник, случајни погибалац, самоубилац или туђин из свега  

укопавани поред путаʼ68).“ V Srbsku se věří, „...да не ваља мртваца 
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преносити из места у место да не би било суше и града. Нарочито не ваља 

преносити оне који се утопе, смрзну или убију, већ их ваља сахранити онде 

где се нађу69).“ Zde je zřejmě opět akcentována představa mocné matěrji-syroj 

zemlji jako antagonisty nečístych. Jejich případné přepravování „z místa na 

místo“ by se pochopitelně dělo po zemi, čímž by tato byla jen víc a víc 

„provokována“; z možných důsledků měli jistě rolníci obrovský strach. Na 

území dnešního Polska např. sahá zvyk pohřbívat oběšence a sebevrahy v lesích 

a na polích, tedy nikoliv na řádném hřbitově, hluboko do minulosti; zakázán byl 

za života sv. Otty († 1139)70). 

 Byli-li by nečístyje pohřbíváni na hřbitově, mělo by to (dle slovanské 

představy) za následek sucha, či naopak dlouhotrvající deště; úroda by 

každopádně byla zničena. Další skupinou v kategorii nečístych jsou 

nipritomniky; především s ohledem na ně existuje v rámci obřadu tabu na stesk 

s cílem přerušení předchozích vztahů. Nejhoršími nipritomnikami jsou zesnulí 

čarodějové, jejichž duše zůstává i po smrti v těle (obecně se má za to, že 

čarodějové vždy umírají trudnoju smerťju), a to je nebezpečné; profylaxí může 

být polití těla vroucí vodou, rozsekání v hrobě, odseknutí hlavy a její položení 

mezi nohy etc. Při pohřbu čaroděje jsou některé akty činěny obráceně; např. ho 

vynášejí hlavou napřed (kdyby ho otočili nohama k nějakému domu, chodil by 

tam), na křižovatkách rakví několikrát otáčejí etc. Pro ulehčení trudnoj smerti 

(čaroděje) ho např. Lužičané vynášejí na hnojiště, čímž mu má být odchod 

usnadněn71). Zřejmě je to opět aplikovaná představa matky země, jež má 

umírajícímu pomoci (sláma vzešlá ze země, hnůj podporující její plodnost, a 

zápach signalizující sílu). Trudnaja smerť se (obecně) ulehčuje např. 

rozebíráním stropu, vrtáním do něj díry, překládáním umírajícího na podlahu 

(hliněnou: vlastně na matku zemi), na slámu (na plod matky země) etc. „Dla 

przyspieszenia śmierci wyjmują umierającemu z pod głowy poduszkę i kładą go 

na ziemi, na równej słomie72).” Umírá-li nemocný těžko, v Horní Hercegovině 

„...самртнику се метне мало земље на голе груди, јер се верује да ће онда 
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душа лакше изићи из тијела...73“ Jisté tradice však operují s představou, že 

trudnuju smerť ulehčit nelze. Tato je personifikována jako Skúsa. Později se pod 

vlivem křesťanství objevila představa, že je trudnaja smerť důsledkem hříšného 

života. „Трудната смърт...често се отдава на греховност74).“ Pod vlivem 

představy o hříšnosti umírajícího (rolníka) byl vytvořen prostředek k ulehčení 

agonii: „...слагане на врата на агонизиращия волски ярем или конски 

хамут...75)“ s představou, že tento někdy „velmi zhřešil“ tím, že zkřížil cestu 

zapřaženým volům, či spálil volské jařmo (zde se projevuje úcta k hlavním 

pomocníkům při získávání potravy: tyto skutky byly považovány za morální 

zločin, a umírající se tedy nyní podrobuje sebetrýznění za učiněný hřích); velice 

pravděpodobně je ale za tímto úkonem idea o překročení cesty pohřebnímu 

procesí (zesnulí jsou na hřbitov v jistých tradicích dopravováni za pomoci volů), 

tedy představa, že se tohoto skutku umírající kdysi dopustil, a teď je trestán 

vlastně stejným způsobem. Takový čin měl totiž v lidové představě za následek 

přerušení cesty zesnulého z tohoto světa do záhrobí, tedy něco trudnoj smerťji 

podobného, s tím rozdílem ovšem, že zesnulý, jehož cesta byla takto přerušena, 

„z cesty sešel“: nadále ho čeká jenom bloudění. 

 K chožděniju může dojít i v důsledku nedodržení rituálu, když není 

zesnulý pochován v šatech, v jakých chtěl, když není počet tělo umývajících žen 

sudý, když přes tělo přeskočí kočka/pes/kohout (pod vlivem stejné představy o 

přerušení cesty do záhrobí, viz dále), etc.  

 Pojmy vek a dolja se postupně (jistě i pod vlivem křesťanství) z povědomí 

lidu ztrácejí. „...древнее, определяющее характер обряда представление 

«века» и «доли» оттесняется в эволюции поверий76).“  

 Coby metafory smrti je velmi často užíváno představy cesty, především 

v konkrétní podobě mostu, vody, ohně, žebříku, hory a stromu. Právě téma cesty 

je (spolu s tématem dolji) pro pohřební obřad velice důležité. Tak je zesnulý 

v obřadních smutečních písních nazýván poutníkem a tulákem, a do rakve je mu 

krom jídla a pití kladena náhradní obuv. Pohřební procesí na hřbitov je pak 



 84 

nejzřetelnějším vyjádřením této představy. Metafora cesty v konkretizaci mostu 

vznikla pod vlivem představy těžkého přechodu vodního živlu (viz brod) do 

oblasti mrtvých, kterou může být i ostrov. Mostem může sloužit např. i duha či 

mléčná dráha (jak uvedeno výše). V souvislosti s představou vody coby hranice 

mezi oblastmi může být k jejímu překročení užito (jako ekvivalentu mostu) i 

lodi. Ve starých dobách byla praktikována tradice staroruských knížecích 

pohřbů ve člunu, k pohřbu bylo užíváno rakví ve formě člunu; i dnes jsou do 

rakve vkládány peníze s dávnou motivací („pro převozníka“). Na druhou stranu 

není jisté, zda Slované vůbec někde/někdy pohřbívali své mrtvé v podobě 

uložení do lodě a jejího vypuštění na (skutečné) moře (samo slovo navje na loď 

sice ukazuje, většinou však nejspíš šlo pouze o pohřeb v lodi do země, (jak 

právě uvedeno: za účelem přeplutí moře zásvětního, nikoliv skutečného)77). 

Většina Slovanů navíc u moře nesídlila. Představovanou mezí může být i bažina, 

již je třeba přebrodit (brod). V rámci paradoxie slovanských funerálních 

představ vodní živel neslouží jen jako přehrada mezi oblastmi, může fungovat i 

jako most, spojení mezi nimi; např. je po vodě možné posílat zesnulému jeho 

věci. V představě oddělení oblastí neslouží hranicí jen voda, ale i oheň; většinou 

ve spojitosti s vodou jako ohnivá řeka. Ani on není pouze přehradou, je též 

spojením s mrtvými. V pozici přehrady slouží oheň i voda především po návratu 

z pohřbu; nutné je překročit buď přes vodu, nebo přes oheň, zapálený ve vratech 

domu: jde o modelování návratu ze záhrobí do tohoto světa. Voda a oheň jsou 

používány jako katartické prostředky v průběhu celého obřadu (viz např. 

obecnou představu o nemožnosti překročení vodního toku upírem, tedy 

nečístym). Po návratu z pohřbu následuje rituální umývání rukou, hledění do 

ohně či dotýkání se pece (katartické akty). Metafora smrt-cesta, konkretizovaná 

v podobě žebříku, se pod vlivem představy  duše, putující vzhůru a procházející 

různým počtem muk (jejichž ztělesněním jsou např. příčle žebříku), realizuje a 

modeluje pohřebním procesím s určitým počtem zastávek (a případným 

rozdáváním obětin), což je charakteristické především pro ukrajinský obřad. 
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„Похід стає в дорозї дванайцять разів на прочитанє дванайцятьох 

євангелій78).“ Když je nebožtík v Makedonii nesen na opelo, nebo na hřbitov 

„...неколку пати ќе го остават на патот да постои по неколку минути, 

додека свештеникот му испее молитва, па го дигаат79).“ (Představa duše, 

putující vzhůru, nemusí být nutně křesťanská: viz raj). Dříve bývaly do rakve 

vkládány provazové žebříky. Představa o cestě vzhůru má i druhou variantu: 

zlezení křišťálové hory za pomoci nehtů; proto se v jistých tradicích ostříhané 

nehty schovávaly a vposledku kladly do rakve. U metafory smrti-cesty, 

konkretizované jako strom, je symbolizace prakticky totožná s její konkretizací 

v podobě žebříku; jde o cestu vzhůru.  

„В любой из своих конкретизаций путь, который моделирует 

погребальный обряд, противопоставлен «блужданию» «нечистых» 

покойников как прямой, невозвратный, достигающий цели.80)“ 

Následkem narušení obřadních předpisů je též bloudění. 

 Cesta je zkouškou zesnulého (to je představa evidentně ještě 

prechristianizační) a projde-li ji, dospěje do světa mrtvých (dojde tedy k jeho 

přijetí v záhrobí). Onen svět je v představě obřadu lokalizován na třech hlavních 

místech: 1) pod zemí okolo hrobu, na což obřad reaguje kormlénijem mogíly, 

zakopáváním věcí do hrobu, či případně zákazem pláče u hrobu: jinak „zesnulý 

klesne níže“; 2) ve výšinách, praktickým obřadním důsledkem je pečení lesenok, 

či věšení provázků na hřbitovní stromy s cílem usnadnit duši výstup na nebesa; 

3) v prostoru místnosti (např. v peci). Účelem obřadu je vytvořit v novém 

prostoru pro zesnulého dům, jímž je především rakev a hrob. V mohylách byly 

archeologicky doloženy tzv. domy mrtvých; na rituálně upravené ploše byly ze 

silnějších větví či klád sestaveny (do čtverce nebo obdélníku) rámce, jejichž 

nároží se většinou shodují se světovými stranami. Následně byly zapáleny a 

v průběhu hoření zasypány, dřevo se tedy proměnilo ve dřevěné uhlí. Zjevně šlo 

o záměrný rituální čin: vystavění domu pro zesnulého81). Součástí aktu je navíc 

oheň, pravděpodobně s profylaktickou funkcí: i zde je tedy vidět dvojakost 



 86 

obřadu, nejspíš pod vlivem kvalitativně stejného pojetí predkov coby numina 

laeva. Dávné společenství zesnulému postavilo dům, aby se mu v záhrobí dobře 

dařilo, ohněm si však zajistilo, že z něj nebude vycházet do světa živých. 

 Smrt se v obřadní představě pojí se spánkem, což je důsledkem představy, 

že duše ve spánku opouští tělo a toulá se světem; člověk se probudí až po jejím 

návratu zpět82). Spojitost folklorní ukolébavky se symbolikou smrti je 

nepochybná; cílem je uspat dítě. Naopak při vynášení rakve děti spát nesmí, a 

protikladem je též rituální bdění u zesnulého. Dále se smrt v obřadu váže 

s polohou v leže; její profylaxí a antagonistou je v tomto pojetí vzpřímený 

postoj, při výnosu rakve (jak již zmíněno) je třeba dobytek postavit na nohy, 

pohřební hostina resp. její část je pořádána ve stoje etc.  

 Protiklady, paralelní (v obřadu) opozici život/smrt, jsou bdění/spánek, 

den/noc, světlo/tma, slunce/měsíc (slunce svítí živým, měsíc mrtvým). 

 Tradiční slovanské představy o těle jsou velmi složité; obecně lze říci, že 

tělo je především smrtelnou částí člověka, a zachování této části i po jeho smrti 

je pro živé nebezpečné (podle převažujícího hlediska je např. platenik, nečístyj, 

či založnyj právě touto smrtelnou částí, jež ovšem navzdory zákonům univerza 

smrt člověka přežila). Obřadní akty vyčleňují některé tělesné části jako 

nesmrtelné (především vlasy, kosti, nehty a zuby). Důležité jsou nehty kvůli 

vyhrabání se z hrobu o posledním soudu (postchristianizační představa), či kvůli 

zlezení křišťálové hory (představa dost možná prechristianizační); podle 

nepřítomnosti nehtů se pozná vampír.  

 Vyčleněny jsou též (nohy) paty a prsteníček; upír má mít duši v levém 

malíčku83) a čarodějům se paty uřezávaly (evidentně jde o intenci zvlášť 

nebezpečného nečístogo zvlášť účinným způsobem imobilizovat; zřejmě praxe 

založená na zkušenosti, že poranění paty či achilovy šlachy je z hlediska chůze 

jedním z nejhorších). Velmi rozšířeným slovanským obyčejem je svazování 

rukou a nohou zesnulého červenými stuhami (před spuštěním do hrobu jsou mu 

rozvázány). Ruka je zde symbolicky počátkem člověka a noha jeho koncem; 
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vzhledem k červené barvě „pout“ a k „presepulkrálnímu“ období, po které je 

nebožtík spoután, jde o zřejmou protivampirickou intenci tohoto aktu: zesnulý 

(ztělesněná smrt) ještě není bezpečně pohřben, je tedy zapotřebí si na něj dát 

obzvláště pozor. Oči jsou (obecně) metaforou celého člověka taktéž; v rámci 

funerální reality je řeč především o zatlačení očí a uhranutí (zesnulým). 

Oprávněně (s drobnou korekcí) se lze připojit k názoru badatele „...да је 

првобитно мртвац покривен да не би могао никога видети и урећи...84)“; 

názory lidu jsou rozmanité. (V ukrajinském Kolomijském okresu) „Як 

умерлець дивить ся, то умре ще хтось другий85).“ Zůstanou-li zesnulému 

jedno či obě oči otevřené, věří se v Makedonii, „...дека по кратко време ќе 

земел уште некој со себе...86)“ „...włościanie okolic Zamościa baczą na to, aby 

ta część wieka trumny, która leży nad obliczem zmarłego, nie miała sęka, bo 

gdyby sęk wypadł z trumny, a zmarły popatrzył przez ten otwór, mógłby 

pociągnąć za sobą kogoś z żyjących87).” V okresu srbské obce Boljevac, zřejmě 

právě kvůli strachu z nebožtíkova uhranutí (konkretizace představy o možné 

„mortigenní“ získané neplodnosti), těhotná žena „...ʽне ваља да иде код 

мртваца, јер ће јој дете у лицу бити збрчкано и жутоʼ88)“. Zde lze 

automaticky předpokládat lidovou zkušenost s občasnou neškodnou 

novorozeneckou žloutenkou z přebytku erytrocytů ve spojení s možným 

vzhledem zesnulého na nějakou jaterní chorobu (žlutá barva pleti), a interpretaci 

vztahu těchto dvou fenoménů coby kauzálního. Ekvivalentní je vysvětlení i pro 

jinou formulaci tematicky stejné představy z oblasti východního Chorvatska. 

Zde těhotná žena „...не сме видети мртваца, јер ће дите бити блидо...89)“ Za 

touto představou stojí nejspíš anémie u novorozence ve spojení s „mrtvolnou“ 

bledostí některých zesnulých. Všechny tyto neurčité i určitější formulace a 

náhledy na fenomén (ne)zatlačování očí zesnulého koření v téže více či méně 

uvědomované představě o zesnulém coby ztělesnění smrti; nejsou li tedy oči 

zatlačeny, hledí z těla na svět a na lidi sama smrt. Není tomu tak, že by si 



 88 

„nebožtík vyhlédl“ někoho dalšího, koho vezme s sebou; to „smrt si vyhlíží“ 

další oběti. Zatlačení očí zesnulému je pak tedy logicky oslepením smrti. 

 K nesmrtelným částem těla patří dále návja kosť; v hrobě netlí, a u živého 

se objevuje v důsledku porušení zákonů pohřebního obřadu. V lidových 

představách ji lze léčit stykem se záhrobím, např. prostřednictvím hlíny ze hrobu 

jmenovce. (V ukrajinském Bilgorodském okresu) „Коли нисуть покійника, то 

ни годить ся пириходить йому дорогу. Хто мертвецеві перейде дорогу, у 

того на лицї виросте нарост, котрий називають инші навіть кость90).“ Jde 

evidentně o pověru, založenou na stejné představě jako operace za účelem 

usnadnění trudnoj smerti prostřednictvím kladení volského jařma umírajícímu 

na krk (nebožtík měl kdysi zkřížit cestu „volskému spřežení“; ve skutečnosti asi 

/původně/ procesí pohřebnímu). Zde však není trestem agonia, nýbrž výrůstek 

navjej kosťji. Jiný, než zmíněný lék nabízí lidová medicína: „»Як у кого є де 

няӯча кістка, то єк перший раз задзвонє подуш, то аби кивав ї мізинним 

палцем, то она розійде си; то би казати: Абис тогди віросла, коли сей 

(небіщик) устане з гроба»91).“ �ávja kosť se tedy objevuje i mizí v souvislosti 

s funerálními reáliemi; vzhledem k samotnému jejímu označení („mrtvá kost“) a 

jejím charakteristikám (např. v hrobě netlí) je zřejmé, že se jedná o jakýsi 

průlom záhrobí do světa živých, kde se toto v její podobě manifestuje.  

 Duše (duša/duch/par/sjanka) je ve slovanském pojetí neviditelný a 

nesmrtelný princip člověka, a po smrti může přecházet do různých zvířat, hmyzu 

i stromů. Představy o ní jsou nejednotné a velmi rozmanité; je umísťována do 

srdce i hlavy (proto se upírům hlava odřezávala a srdce bývalo probodáváno 

osikovým kůlem), zornice, podpaží aj. Název duše či duch je v etymologické 

souvislosti s dýcháním; velmi rozšířená je představa o vycházení duše z těla 

spolu s posledním výdechem, nebo též s poslední slzou. Na to reaguje obřad 

aktem rituálního zasypávání hrobu hrstmi hlíny (praktikováno přinejmenším od 

raného středověku92)) všemi účastníky pohřbu po dýchnutí na ni, případně 

házením kapesníčků na utírání slz do hrobu. Existuje ještě jeden náhled na 



 89 

motivaci aktu zasypávání; vychází z lidového pojetí zesnulých coby numina 

laeva, a zdá se být, alespoň ab origine, věrnější: jelikož lidé předpokládali silnou 

zlobu, nespokojenost (duše) zesnulého se svým současným stavem a touhu se 

pomstít, nechtěli se stát objekty této pomsty; nechtěli být těmi, kdo ho 

definitivně sprovodí ze světa (zahrabají ho). Proto se snažili nebezpečnou 

pozornost zesnulého rozšířit na co nejvíce členů občiny s představou, že většímu 

množství lidí zesnulý uškodit nedokáže (oproti situaci, kdy by se mstil jen 

jednomu-hrobníkovi). Motivací tedy původně byla snaha o jakési rozředění či 

difuzi zodpovědnosti za nebožtíkovu „likvidaci“. Následují doklady slovanských 

představ o duši. Jak již bylo řečeno, Slované měli o duši a její posmrtné 

existenci představy rozmanité a navzájem rozporné93). Co se např. (nejen) 

Bulharů týče, „...конкретно определение на понятието душа народът 

няма94).“ Hodně rozprostraněná je však představa duše jako dechu95). Slované 

obecně si (také) představují duše zesnulých „...mniej więcej podobnie jak ludzi 

żywych. Mogą oni chodzić i siedzieć, jeść i pić, karmić piersią osierocone 

niemowlęta, miewać płciowe stosunki z żywymi, pozostawiać po sobie ślady w 

postaci odcisków stóp i rąk etc....96)“  „...славянские предания вообще 

связываютъ существо души съ элементомъ воды [первоначально-

воздушной]...97)“ Lišaj smrtihlav „...се приема за образ на душа у всички 

славяни98).“ Obecně slovanská je představa duše v podobě ptáka99), netopýra či 

hada100); Bulhaři si ji často představují jako stín101) (sjanka). „...według 

najpospolitszych poglądów dusza zdrowego człowieka, znajdującego się w 

normalnym stanie, jest mniej lub więcej głęboko ukryta we wnętrzu ciała102).” 

Existují antropomorfní představy, v nichž je duše představena jako malé dítě či 

trpaslík. Za života se má dle jednoho pojetí nacházet v hrudi (csl. „du[6nik7“ 

[:dušnik:]-plíce) či v hrdle, a s posledním výdechem vycházet ven ústy103). Od 

toho je též odvozeno rčení „mít duši na jazyku”. Jiná, takřka totožná představa 

lokalizuje duši ve spodní části krku, ovšem „...душа можетъ двигаться по 

всему телу...104)“ „Като дойде умирачката, душата на човека... почне да се 
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събира из краката, из пръстите, из ръцете-тогава се казва ʽбере душаʼ105)“; 

(viz bere duša/sobira duša/berjot dušu) Podle jednoho názoru byla slovanská 

(pohanská) představa duše velmi blízko představy flóry či fauny; přesto však 

nešlo o klasickou metempsychózu, nýbrž o její první a dále nerozvinutou 

fázi106). Jiný badatel postulát „teleofloristní“ metempsychózy přijímá bez výhrad 

a konstatuje, že tato dle tradic a písní probíhá „...najczęściej w ten sposób, że 

człowiek ginie, ciało jego zostaje pogrzebane, a z grobu wyrasta brzoza, jawor 

itp. Gdy ciąć siekierą czy nożem takie drzewo, płynie zeń krew i dobywa się 

niekiedy głos ludzki...107)”  

 Duch je chápán jako životní síla, duše jako vyšší princip. Podle některých 

tradic duše chybí bezbožným, nekřtěným, či např. ženám a dobytku; duše, 

pojímaná coby bulharská sjanka, je blízká odrazu. Duch, par a sjanka (takto 

personifikace nižšího principu) se v průběhu obřadu ničí spolu s tělem; pakliže 

by smrt těla přežily, proměnily by se ve ztělesnění samotné smrti. Termín par je 

jazykově blízký rus. pára (s významem „pár“), a proto lze par (jakousi nižší 

duši) považovat za dvojníka člověka, stejně tak jako duchovní součást, zvanou 

sjanka. 

 Ve slovanských pověrách je neviditelnost duše důležitější, než její 

nemateriálnost; je poměrně těžké rozhodnout, zda duše vůbec nemateriální je. 

Obřad totiž její potřeby ukazuje jako plně materiální: jídlo a pití (např. 

kormlénije mogíly), šaty (vkládání náhradních do rakve), teplo/mytí (příprava 

lázně) etc. Co se jejich naplňování týče, „...нуждамъ усопшихъ помогало 

благочестивое чувство живыхъ...108)“ Akt přípravy koupele pro zesnulé mohl 

vypadat nějak takto: „Но мнози и нын5 то твор DÊ3... мосты. и просв5ты. и 

бд5лникы... нав5мъ мовь твор3ть. и попелъ посреде с7yплють. и 

проповедающе м D)3 и молоко. и масла и  §ица. и вс3 потребна3 бесомъ. и на 

пець и льюще въ бани. м7yтис3 имъ вел DÊ3. Чехолъ и оуброусъ в5шающе въ 

молвици... и то все пропов5данье сами  3д3ть и пи DÊю109).“ Praxe uspokojování 
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těchto potřeb zesnulými je pro živé neviditelná, avšak pojímaná jako plně 

reálná. 

„С начала и до конца погребальный обряд в своих действиях 

направлен на осуществление окончательного раздела души и тела...110)“ 

Tato snaha se konkretizuje např. „vytřásáním duše“ při výnosu zesnulého 

z domu. Z bouchnutí rakví o práh je „...ясно какое-то соотношение мертвеца 

съ семейнымъ порогомъ, подъ которымъ, по понятиямъ древности, 

обитали стражи семьи и роднаго крова, домашние пенаты, души прежнихъ 

отшедшихъ отцовъ111).“ Ve vztahu s touto myšlenkou je i skutečnost, že ještě 

koncem 19. století byly na severu Ruska potracené či nepokřtěné (zesnulé) děti 

občas zakopávány ve sklepě domu112). Mezi Vasojeviči (v Srbsku) „...пази се 

при изношењу носила са мртвацем ʽда се не додирне праг или вратница 

кућних врата, јер се верује да би могао онда још неко умријетиʼ. По другим 

подацима је сасвим обратно.... ʽкад мртваца крену од куће, покуцну с 

носилима трипут о праг да не буде већ мртвацаʼ113).“ Někde se klepe rakví o 

práh „...да се мртвац не би повампирио...114)“ „Як виносять трумну, 

стукають три рази в поріг хати... щоб мерлець не приходив...115)“ Při 

vynášení zesnulého v Černé hoře „...яко се пази, да не би са одром запели о 

праг кућевни, а тако и о црковни116).“ Povinnost klepnout či naopak 

nedotknout se rakví zárubně a prahu vychází ze stejné představy predkov, kteří 

pobývají (nebo by alespoň chtěli) pod zemí v hranicích domu, a z představy 

konečného oddělení duše od těla prostřednictvím dotyku či klepnutí (otřesu) 

rakve. Byť jsou zesnulí nepochybně numina laeva, přece je k nim v tradicích, 

jež klepnutí rakví o práh nařizují, zřejmě přistupováno pozitivněji. Daným 

úkonem se totiž pozůstalí snaží duši od těla oddělit, aby mohla tato „přeskočit“ 

rovnou k predkam a v domě zůstat; na druhou stranu bude ovšem skutečnou 

motivací strach z další smrti pod vlivem domněnky, že si zesnulého zavolali 

právě předci: kdyby se k nim nedostavil, povolali by někoho jiného. Přesto jsou 

zřejmě živými nahlíženi pozitivněji, než v tradicích, které zavadění rakví o 
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zárubeň zakazují; těm jde totiž zjevně o pravý opak, byť fakticky o to samé: aby 

již nikdo další nezemřel. Vycházejí zřejmě z myšlenky, že klepnutím rakve o 

zárubeň se duše oddělí a zůstane v prostoru domu; přesto se bude cítit sama, a 

tak k sobě mocí, jíž predki disponují, povolá někoho dalšího z domácích. Proto 

se obřad v těchto tradicích snaží nepřipustit další přítomnost duše zesnulého 

v domě, vyhnat ji. Jisté je, že si (živí) protagonisté tohoto aktu skutečný důvod 

dané operace již (možná stovky let) neuvědomují, jak je znát z vysvětlení 

motivace informanty („aby se z něj nestal vampír“ či „aby nebožtík 

nepřicházel“). Nejspíš akt v této podobě vykonávají prostě „protože se to tak 

dělalo vždy“. Co je v obou tradicích totožné, to je představa pobytu (nebo 

alespoň záměru pobývat) zesnulých v prostoru domu; různí se jen akcentace 

negativního vztahu k nim. Zatímco v prvním případě (povinnost „klepnout“) 

tento negativizmus akcentován není, nebo jen málo, v případě druhém (zákaz 

„klepnout“) je toto akcentování negativního postoje zřejmé. 

Nástrojem smrti může být kosa, hrábě, koště, lopata či pila. V 

ukrajinském Starosambirském a Turčanském okresu panovalo přesvědčení, že 

„...смерть має граблї, косу, мітлу, лопату, пилу.... Як чоловік легко вмирає, 

то від коси, як твердо, то від пили117).“ Její charakteristikou je jak mládí, tak 

stáří, pohlaví je vždy ženské. Z dávných (antropomorfních) představ smrti lze 

zmínit „...rozpowszechnione u wszystkich czy prawie wszystkich Słowian 

wyobrażanie jej sobie w biało przyodzianej postaci niewieściej...118)“ „Много 

популярен е образът на смъртта като скелет с коса119).“ Všem Slovanům 

známý je obraz smrti coby „strašné“ rozcuchané ženy, rozmachující se kosou. 

Anantropomorfními (synkretickými) podobami smrti byly bílý sloup, bílá koule 

či pás vzduchu. Slovanská smrt kdysi sama zemřela. Po smrti se jejím 

ztělesněním stává sám zesnulý; potenciálně je stejně nebezpečný, ať již zemřel 

jakýmkoliv způsobem. 

 V jistém sémantickém okruhu přechází opozice život/smrt v opozici 

život/neživot-plodnost/neplodnost; v některých tradicích je pak mladým 
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zakázáno chodit na pohřeb s oddůvodněním, že jinak nebudou mít děti. 

Následují doklady takto nahlížené (nakažlivosti) smrti počínaje již uvedenou 

citací, jež zmiňuje, že těhotná žena „...ʽне ваља да иде код мртваца, јер ће јој 

дете у лицу бити збрчкано и жутоʼ120)“. Ke stejnému tématu se vztahuje i další 

již uvedená citace, popisující obyčej v ukrajinském Bilgorodském okresu, a 

týkající se taktéž těhotných: „...ни годить ся... провожать на кладбище ни 

тїко своїх рідних дїтей, а і чужих теж ни слїд провожать (а то може дитина 

ниживою родить ся.)121)“ V ukrajinském Terebovelském okresu „...молодий 

чоловік обох полів не повинен дотикати ся мерця, бо не буде мати дїтий122). 

V Makedonii „...млади невести на мртовец неодат123).“ V postchristianizační 

době tělo zesnulého omývali a oblékali nejčastěji „...особые омывальщики: 

дедушка-умывальщик, не имеющий «греха», или старая дева, 

черничка124).“ Bylo tomu tak proto, jelikož od starce ani staré panny nebyla 

plodnost vyžadována, a dotek nebožtíka je tedy nijak nepoškozoval. Na 

plodnosti smrt neohrožovala jen lidi, hospodářská zvířata též. „Umarłego na 

Podolu nie wiozą klaczą żrebną,...,ale wołami, bo te są niepłodne125).” V 

ukrajinském Černovickém okresu „...старих покійників возять волами і все 

саньми, а як то в лїтї, тодї сани тягнуть чотири воли126).“  

 V jiném sémantickém okruhu je smrt postavena do opozice jak vůči 

životu, tak vůči onomu světu; je zde jakousi cestou, přechodnou zónou či stavem 

zesnulého: v jihoslovanském areálu tento stav nekončí pohřbem, definitivně 

mrtvým se zde člověk stává 3, 5, 7, nebo dokonce 9 let po pohřbu. 

 Ve třetím sémantickém okruhu je smrt ztotožněna s oním světem; zde se 

opozice život/smrt stává opozicí život/věčný život či život lidský/život 

kosmický.  

 Aspekt neviditelnosti, příslušný záhrobnímu světu, duši i Smrti, se 

realizuje v představě slepoty zesnulých; tento aspekt (slepoty a neviditelnosti) je 

patrný např. v igrach pri pokojnom, při nichž je nezbytné zavazování očí. 

Neviditelnost se pojí také s temnotou. Zesnulý byl pohřbíván do slunce západu: 
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pro prostého člověka předkřesťanské éry „...солнце служило для него 

указателемъ дороги въ страну отцовъ127).“ Temnota záhrobí byla (a je) taktéž 

motivací povinnosti zapalovat svíčky, a udržovat místnost osvětlenou v průběhu 

obřadní doby. Zůstává-li (v Makedonii) zesnulý přes noc v domě, dbají příbuzní 

na to „...да не го остават сам и без светлина128).“ V oblasti Ochridu „...кога 

собира душа, запалуваат восочна свеќа или кандило, за да не умре без 

светлина...129)“ (V ukrajinském Kosivském okresu) těsně před skonem kladou 

příbuzní umírajícímu do rukou zapálenou svíčku „...бо душя має ити через 

темрєву и котра вмре без свічки, то на тим світї сиди в пітьмі130).“ Srbové 

věří, že ten, kdo umře bez zapálené svíce „...ће на оном свету ићи по мраку и 

неће се моћи видети с другим мртвима131).“ Nebo „...ће се... 

повампирити132).“ V Černé hoře po skonu pozůstalí „...за три вечера 

узасобице незапретаваю огань у кући133).“  

 Jak již bylo zmíněno, bílá barva je tradičním a stálým atributem smrti 

(samozřejmě není jisté, zda byla funerální barvou původní, je však takovouto 

„tradičnější“ ve smyslu „sahající hlouběji do minulosti“). V různých tradicích se 

nachází v oděvu zesnulého (nejen u Slovanů, ale např. i v Africe; evidentně tu 

do hry vstupují archetypální představy kolektivního nevědomí), a je též barvou 

smutku (coby neverbální signalizace úmrtí v domě sloužilo vyvěšování pruhů 

bílé látky). Bulharské pohřební obřady např. často obsahují „...елементи от бял 

траур в облеклото134).“ „Во постаро време135)“ Makedonci užívali jako 

pohřební oděv z bílého plátna speciálně zhotovený šat, zvaný sаја. V 

ukrajinském Bilgorodském okresu zesnulé starší dívce „...світлу юпку 

надївають, тїко шоб ни красного цвіту136).“ Nejen Srbové, ale obecně „...сви 

источни Словени у жалости носе бело одело; нарочито главу покривају 

белим прекривачем у облику мараме. Црнина у жалости дошла је у села 

тек пре кратког времена137).“ Jak již bylo zmíněno též, v opozici k ní je barva 

červená: červenými nitkami je ovázána rakev či opásán zesnulý (v období mezi 

skonem a pohřbem; jde tedy o profylaxi jeho možné vampírizace resp. jeho 
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„mortigenního“ vlivu na své bezprostřední okolí), stejnými nitěmi či stuhami 

jsou ovázány sklenice, z nichž je pito na pohřbu, červená je vyloučena ze šatstva 

pozůstalých (držících smutek) etc. 

 Skrze svůj obsah může být pohřební obřad popsán takto: „...это раздел, 

деление живых с умершим, души с телом, области смерти с областью 

жизни; затем, путь души, в соответствии с ее долей, в область смерти, 

характеризуемой прежде всего как невидимое138).“  

 Do obřadu je zapojena řada aktů, jež jdou proti jeho hlavní intenci 

(odpravení zesnulého); příbuzní nechtějí zesnulého při výnosu rakve vydat, 

čtyřicátého dne zvou duši do domu etc. Při výnosu zesnulého z domu (v 

ukrajinském Černovickém okresu) „...рідня не дає тїла, завертають  з трумни 

і не можуть розлучити ся. Священник напоминає їх по два і по три рази, 

щоби вже давали тїло з хати, а вони все ще плачуть139).“ (Jde o rituální 

jednání, byť pochopitelně ne prosté citu; nicméně právě na Ukrajině, kde je 

status predkov coby numina laeva zcela nepochybný a vampirická tradice více či 

méně živá, jde o (v dané konkrétní ukrajinské oblasti) projev akcentace 

záležitosti nářku ve smyslu nutnosti → hlavně si zesnulého nepohněvat). Tato 

intencionální dvojakost je „postranním tématem“ pohřebního obřadu. 

 Obvyklá délka pozdního pohřebního obřadu (i se soukromými 

vzpomínkovými slavnostmi) je jeden rok ode dne smrti, v severozápadním 

Bulharsku však obřad začíná ještě před smrtí, a trvá až do doby devíti let po 

smrti; to je takřka unikát, dále se vyskytující pouze ve východoslovanském 

areálu, a to v reliktech. „По смерти душа покутує ще на земли девять день у 

своїй хатї, а як заслужить, то і довше, рик, три, девять...140)“ V některých 

oblastech existuje akt pomana, v rámci něhož si starci připravují pohřební oděv, 

rakev etc. Rakev může být naplněna pšenicí, jež je následně rozdávána jako 

obětina (zde se realizuje představa o plodnosti smrti). „Бива гдешто да људи 

још за живота сами себи учине подушја141).  
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Tradici druhotného pohřbu lze vidět v rozkopávání hrobu zesnulého, 

podezřelého z chožděnija: nezetlelé části těla se rozsekávají, hlava se odsekává, 

do úst se vráží osikový kůl etc. Zřejmě ji lze též spojit se „křtem kostí“142) (r. 

1044 nechal /na Rusi/ Jaroslav pokřtít kosti knížat Jaropolka a Olega). V rámci 

stejného tématu (za stejným účelem: zneškodnění /či pozitivní proměny/ 

potenciálního nečístogo) je v běloruském obřadu známa tradice křtít zesnulé 

děti. 

Základní chronologické členění pozdního pohřebního obřadu je toto143): 1) 

obřadní akty do skonu, 2) do pohřbu /jeden až tři dny/, 3) v průběhu čtyřiceti dní 

pominok, 4) do skončení jednoho roku od smrti /dvě vzpomínkově-slavnostní 

hostiny, vykonávání smutečních předpisů/. Představy o přesném 

chronologickém artikulování činnosti či stavu zesnulého (/duše, ducha/ od skonu 

do definitivního odchodu ze světa živých) jsou příliš rozmanité po celém 

slovanském areálu, a proto jediným spolehlivým ukazatelem členění obřadu je 

„...пространственная приуроченность его актов, имеющая глубоко 

символическое значение для «переходного обряда»144).“ V obřadu přechodu 

duše hraje vedoucí roli právě prostorový kód. Jednotky „prostorového jazyka“ 

(oblast života/oblast smrti) se v obřadu konkretizují jako dům/hřbitov, přičemž 

dům je, coby centrální lokus života, antitezí smrti. Smrt do domu „vtrhne“, čímž 

naruší jeho uzavřenost vůči všemu (záhrobnímu a) škodlivému. „Обряд должен 

восстановить равновесие, нарушенное вторжением смерти в дом..., 

проводить ее... на ее «законное» пространство, кладбище, «спрятать» 

там,... и «замкнуть» (акт бросания замка в могилу)145).“ Ve světě (i v domě) 

jsou permanentně přítomné kontaktní body se záhrobím (např. studny či dutiny 

v kořenech stromů); cílem obřadu je zúžit oblast smrti zónou hřbitova, na 

druhou stranu se současně snaží napomoci zesnulému překonat hranici mezi 

tímto a oním světem. Obecně je opozice místo života/místo věčného života 

rozdělena a myšlenkově uchopena jako dům/hřbitov (ve smyslu nový dům 

zesnulého /viz fenomén бд5лникъ [:bdělnik:]: tradice náhrobních kamenů ve 
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formě domu/). V domě je pevným spojením se světem mrtvých pokut, pec, 

sklep, stůl (na pominkach ztělesňuje stůl vrchní svět: nebe, prostor pod stolem je 

personifikován jako svět spodní: země). 

Sémanticky je hrob a hřbitov vyčleněným a rituálně uzákoněným místem 

smrti. V průběhu obřadu (pojmutého jako dělež /rozdělení místa smrti reálné a 

rituální, a rozdělení prostoru života a smrti/) se stírá význam reálného místa 

smrti, a této je přiděleno „posvěcené“ a rituálně ustanovené místo, kde se spolu 

s tělem pohřbívá a uzamyká smrt sama146); nečístym/založnym se takto pojatého 

obřadu nedostává (byť profylaktické a katartické akty pochopitelně činěny jsou), 

a tito zůstávají s místem své „nepřirozené“ smrti těsně spojeni. Stavbu nového 

domu zesnulému reprezentuje v obřadu zhotovení rakve. (V ukrajinském 

Bilgorodském okresu) „...домовину роблють бізплатно, бо старі люди 

кажуть, шо з покійника гріх брать гроший...147)“ Zde se opět realizuje 

představa predkov, chápaných jako numina laeva; motivací je téměř jistě 

potřeba předcházet si je při každé možné příležitosti. Krom funkce rakve být 

zesnulému domem, má tato (mezi dalšími funkcemi) důležitý význam jako 

transportní prostředek (např. nyní již vymizelá tradice rakve v podobě lodi) do 

záhrobí; a to jak v metafyckém smyslu, tak ve smyslu hmotném v rámci 

pohřebního procesí na hřbitov. Fakticky šlo o nesení či vezení na saních, povozu 

apod. Po oblečení těla (porůznu v západním Bulharsku) „...трупът се полага 

върху шейна, но вън от къщата148).“ Přepravování zesnulých v Srbsku „...на 

саоницама...је врло често149).“ (V PVL) píše Nestor pod rokem 1113 o smrti 

knížete Svatopluka (16. dubna): „...и привезоша и в лодьи Киеву, и 

спрятавше т5ло его, и възложиша на сан5. ...и положиша въ церкви святаго 

Михаила...150)“ Dokladem samozřejmosti používání saní k přepravě zesnulých 

na hřbitov v dávných slovanských dobách je fakt, že se saně v podobném 

významu dostaly do frazeologizmu (již někdy ve 12. století): „sedět na saních“ 

→ „být na samém konci života“. „s5d3 na san5h7 pom7yslih7 v7 d8[i svoei i  
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pohvalih7 bFga, i'e m3 sih7 dnev7 gr5[nago doprovadi151).“ S tímto výkladem 

prvních tří slov výroku souhlasí i Lichačev: převoz mrtvého těla na saních byl 

prostě relevantní součástí staroruského pohřebního úzu; dále pak zmiňuje, že na 

saně bývali kladeni i umírající → tak Theodosij Pečerský když pocítil, že se 

blíží jeho čas: „...повеле изнести ся на двор; братья же, вземше и на сани, 

поставиша и прямо церкви152).“ Dalším důkazem „prastarosti“  a stability 

pohřebního obřadu je Galkovského teze, kterou osvětluje rituální použití saní 

(k převozu zesnulého na hrob): „Сани употреблялись для перевозки 

покойника, вероятно, потому, что оне были раньше изобретены 

человекомъ, чемъ телега153).“  
Rakev měla (a má) ještě další funkci; je zesnulému lůžkem (počivál/em/) a 

oděvem (děrevjannym kaftanom). 

O obřadu lze (též) říci, že se pohybuje od pokuta (domu) do pokuta 

(hřbitova); kulminací tohoto pohybu a modelem cesty je pohřební procesí. 

Prostorově je obřad (obecně) členěn třemi etapami154): 1) obřadní akty v domě až 

do uložení zesnulého do rakve a jejího vynesení z domu, 2) cesta z domu na 

hřbitov, 3) /po návratu/ další akty v domě i na hrobě; třetí etapa končí pozváním 

duši na pominky čtyřicátého dne a jejím vyprovozením na hřbitov, následuje 

ukončení dočasné úpravy hrobu a neúplné očisty domu: rok nato dochází ke 

konečné úpravě hrobu, definitivní očistě domu a sejmutí smutečních předpisů 

z domácnosti. 

Dvojakost obřadu lze definovat také tak, že je tento zaměřen na dva 

adresáty155); jde o 1) poctu zesnulému a pomoc jeho přechodu do záhrobí, a 

současně 2) o ochranu živých před působením smrti → následkem je pak ve 

svých konkrétních projevech protikladné (vůči zesnulému milosrdné i kruté) 

chování pozůstalých. Podle hodnotného názoru badatelky však u každého 

obřadního aktu adresáta určit nelze (např. u úkonu posypávání rakve obilnými 

zrny)156). Stran tohoto konkrétního aktu si dovolím (velice opatrně /☺/) 

nesouhlasit; vypadá to totiž, že adresáty tohoto úkonu jsou buď obě strany 
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(zesnulý spolu s pozůstalými), ne-li, jsou jím zřejmě pozůstalí; v pozici symbolu 

a ztělesnění života vytyčuje a upevňuje obilí hranici, skrze niž nemůže zesnulý 

(smrt) do světa živých proniknout, a pozůstalé o tom ubezpečuje. 

Tendenční rozpornost jednotlivých obřadních předpisů lze nejlépe 

objasnit za pomoci klíčových prostorových představ, jež tvoří kód pohřebního 

obřadu. Zde jde o realizaci představy hranice mezi oblastí života a oblastí smrti; 

podle zaměření obřadního jednání se rozlišují tři skupiny aktů157): 1) zaměření 

na proražení hranice mezi životem a smrtí s cílem pomoci zesnulému dosáhnout 

onoho světa, 2) zaměření na obnovení hranice s cílem smrt uzamknout a 

ochránit živé; [K tomuto různě konkretizovanému, tematicky a intencionálně 

však totožnému jednání docházelo vlastně při každé návštěvě hřbitova. Ze 

hřbitova pozůstalí odcházeli bez ohlížení a házeli za sebe kameny a větve, čímž 

„...символически полагалась непереходная граница между царствомъ 

жизни и смерти...158)“ V případě větví byla tato hranice tvořena samotným 

životem: čerstvě nalámanými větvemi či natrhanými květinami; snaha o toto 

„obnovení hranice“ je nejspíš také prvotní motivací dnešního obyčeje nošení 

květin na hrob.] 3) zaměření na navázání kontaktu přes hranici mezi životem a 

smrtí za účelem dosažení úrodnosti, plodnosti a hojnosti, zasílaných z oblasti 

smrti od rodítelej. „Все эти три функции одновременно присутствуют в 

течение всего обрядового времени159).“ Dominantní roli však v jednotlivých 

tradicích hraje vždy jen jedna z nich (případně volně či těsně svázaná s druhou). 

Hranice v obřadu staví do opozice vnější lokus vnitřnímu, a zaměření 

smrti je pojímáno ve směru zvenčí dovnitř. V rámci takovéhoto pojetí jsou 

konány tyto obřadní akty159a):  

1) Odemykání-zamykání místa: např. dům se pro smrt odemyká při 

trudnoj smerti, půda hrobu se odemyká zrním, prostřednictvím kapesníčků 

k utírání slz, platbou „za průchod“ etc. Zamyká se tělo zesnulého: oči 

(zatlačení), šaty (zapínání všech knoflíků, zavazování všech šňůrek), dům po 

výnosu, rakev (posypáním obilím) etc. Realizace zamykání se projevuje např. 
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opásáním (zesnulého, účastníků procesí), kruhovým pohybem (např. 

obcházením rakve) či smýváním stopy. V různých areálech slovanského území 

existují samozřejmě stran zamykání/nezamykání různých míst předpisy 

vzájemně protichůdné [např. oděvu zesnulého: a) napevno zapnout, zavázat vše 

na uzly, b) v jiných tradicích přesně naopak /v západním Bulharsku některé části 

oděvu zesnulého „...не се закопчават...“ a šňůrky „...не се завързват159b).“/]. 

Odemykání má za cíl zesnulého uvolnit (např. aby mohl snadno vstát při 

příchodu posledního soudu, nebo (původně) aby se mohl beze zdržování vydat 

na cestu k dědam. Zamykání (zesnulého) má cíl právě opačný a prozrazuje 

dominující zřetel k tomuto světu; nejde o to zesnulého spoutat, aby se nemohl 

vydat na cestu do záhrobí, nýbrž o to, aby nemohl vstát a jednat ještě na tomto 

světě.  

2) pohyb kolmo/nakříž: akt smrti je chápán jako přerušení cesty/přetnutí 

vlákna života; na tom jsou založena znamení smrti (např. včely přelétávající 

ulici věští smrt; nebo padnou-li třísky štípané na podpal na sebe křížem, v domě 

někdo zemře). Z této představy vycházejíce zakazují různé tradice např. 

přeskočení zesnulého nějakým zvířetem, předávání přes jeho tělo jakýchkoliv 

předmětů, či zkřížení cesty pohřebnímu procesí (takovéto činy by přerušily cestu 

zesnulého za predkami; na stejném pojetí spočívá též pověra o přechodu černé 

kočky přes cestu). Co se „přeskočení“ týče, nemusí jít vždy jen o přeskok těla; 

intence však zůstává stejná. (V 10-tých letech 20. století ve východním Polesí) 

po vykopání hrobu „...jeden z kopaczy zostaje przy gotowej jamie i pilnuje, aby 

przez nią zwierzę nie przeskoczyło, ani ptak ponad nią nie przeleciał160).“ Aby 

nedošlo k vampírizaci (v Srbsku) „...свагда чувају мрца да преко њега што не 

пријеђе161).“ Zůstane-li zesnulý přes noc v domě (v Makedonii) „...особено се 

внимава да не го прескокне некоја мачка, зашто во таков случај, велат 

станувал гробник (вампир)162).“ (V ukrajinském Skilském okresu) „...як лиш 

хто у хатї умре, то зараз прячут десь кота, або дают до сусїди, бо як би кіт 

через мерця перескочив, то він ходив би опирьом, білим котом, по сьвіту і 
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приходив би усе до тої хати163).“ (V ukrajinském Bilgorodském okresu) 

„...коли нисуть покійника, то ни годить ся пириходить йому дорогу164).“ 

„Mazurzy w Prusiech wschodnich zabraniają przejść lub przejechać przez drogę, 

którą wieziono umarłego165).” Na druhou stranu reagují v tomto případě jiné 

tradice zcela protikladně (v domě či na cestě se přes rakev předávají obětiny, ty 

se též předávají přes hrob na hřbitově etc.). (V ukrajinském Černovickém 

okresu) v rámci (zmíněných) dvanácti zastávek pohřebního procesí, se po 

každém čtení z evangelia jedna žena z nebožtíkovy rodiny postaví ze strany 

k rakvi „...і дає колач і свічку одному носильникови з противного боку... а 

все через трумну має подати166).“ (Vzhledem k předávánemu pečivu je v tomto 

ukrajinském aktu možná akcentována představa o plodnosti smrti, a pečivo má 

být po průchodu /zónou smrti/ nad nebožtíkem a „nakažení se“ touto plodností, 

snědeno účastníky procesí). [Krom snadno pochopitelné představy o přerušení 

cesty zesnulého do záhrobí, mohla existovat ještě jiná představa, 

„oddůvodňující“ skutečnost nebožtíkovy vampírizace následkem přeskočení 

jeho těla zvířetem. Mohla vypadat přibližně následovně. Stojící člověk či živé 

zvíře je symbolem života a „šíří“ kolem sebe zónu života, nehybně ležící člověk 

je symbolem smrti a v lidové představě se kolem něj a nad ním může 

rozprostírat zóna smrti. S rozměrem šířky a délky (okolo těla) nemohli lidé nic 

dělat: museli se kolem něj pohybovat etc. S rozměrem hloubky (nad ním) však 

něco alespoň do jisté míry dělat mohli: dávat pozor, aby je (tělo) nějaké zvíře 

nepřeskočilo nebo je nepřeletěla např. slepice, a aby se přes ně nepodávaly 

žádné předměty. Co se „iniciace strigofikace“ zvířetem týče, může mít tato co 

do činění s prastarou a ne zcela uvědomovanou představou spory, konkrétně 

„nakažlivosti“ spory. Stejně jako lidé nepochybně vnímali „nakažlivost“ smrti a 

„nakažlivost“ života, měli nejspíš představu i o „nakažlivosti“ spory. Byl-li tedy 

nebožtík např. přeskočen kočkou, mohlo dojít (ve fantazijním světě Slovanovy 

mysli) k průniku a chvilkovému vzájemnému sdílení se dvou zón, zóny života a 

zóny smrti, se současným „přeskočením“ části spory mezi bytostí se sporou 
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(např. kočkou) a „bytostí“, jež již byla beze spory (mrtvým tělem). Již ne 

zesnulý, jak ho jeho společenství znalo, nýbrž mrtvé tělo tak mohlo být sporou 

„nakaženo“ a získat vek, čímž sama smrt hmotně nalezla průchod do tohoto 

světa. Právě toho se nejspíš lidé báli, a k vampírizaci (v lidové polovědomé 

představě) mohlo docházet i z uvedených důvodů]. Úmyslné přerušení/přetnutí 

je v pohřebním obřadu intencionálně rovnomocné zamykání.  

3) činy s opačným vektorem: tento operační princip je v obřadu široce 

rozprostraněn; ona opačnost je však obřadem modelována velmi nedůsledně, 

proto je ji třeba chápat jako názornou ilustraci jinakosti záhrobního světa, 

nikoliv jako jeho popis coby zrcadlového odrazu světa tohoto. Projevuje se např. 

hoblováním (rakve) a šitím (rubáše) od sebe, někdy dokonce levou rukou, 

namotáváním onucí zesnulému opačným směrem, obracením saní, jimiž byl 

nebožtík na hřbitov přivezen, lyžinami vzhůru etc. 

4) vyhazování vzhůru: konkrétně jde např. o převracení a vyhazování zrna 

(třikrát) při výnosu rakve z domu. 

5) rozbíjení a roztrhávání: tedy v opozici k běžnému rozstříhávání 

(rubáše), rozřezávání (plátna za jiným účelem) či krájení (chleba); důvodem je 

obecný zákaz železa v reáliích pohřebního obřadu (rakev, obuv etc.). Sekera, 

vidle a jehly jsou v obřadu přítomny jen jako katartické a profylaktické 

předměty; dle jednoho názoru se takto reprezentuje (také) mytologická 

motivace: konkrétní intencí je připodobnění daného aktu obecnému působení 

smrti samé (nedokonalost, destrukce)167). 
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Poznámky a odkazy k VI. kapitole:  

   1) Sedakova O.A.: Poetika obrjada. Pogrebalnaja obrjadnosť vostočnych i južnych slavjan, 
Moskva 2004, str. 17; př.: „...smrti a zesnulým (ʽdědamʼ*,ʽrodíteljamʼ*) náleží zcela zvláštní, 
zásadní místo ve slovanských vyznáních, což platí i pro jejich archaickou předkřesťanskou 
vrstvu...“ 
   2) Džordževič T.R.: Životni krug /rodženje, svadba i smrt u verovanjima i običajima našeg 
naroda/, Niš 2002, str. 343; př.: „...ʽpohřeb mládence a dívky připomíná spíše svatbu, než 
pohřebʼ.“ 
   3) Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 143. 
   4) Nosova G.A.: Jazyčestvo v pravoslaviji, Moskva 1975, str. 127; př.: „...geneticky 
kořenících v předkřesťanských vyznáních a obřadech...“ náleží „...představy o duši, pohřebně-
pominaljnyj* kult...“ etc./ 
    5) Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 22; př.: „...materiální kulturu nelze oddělit od duchovní, 
každý předmět obsahuje v obřadném užití sémantickou náplň v případě, že jeho vlastnosti 
odpovídají požadavkům mýtické symboliky.“ 
    6) Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 23; př.: „...celý obřad je vlastně zničením reálné smrti smrtí 
rituální, ʽskrytím zesnuléhoʼ.“ 
    6a) Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 145. 
    7) Karadžič V.S.: Život i običaji naroda srbskoga, Beograd 1957, str. 146; př.: „...seřadí se 
jeden za druhým přehodivše si přes rameno pušky obráceně...“ 
    8) Těreščenko A.: Byt russkogo naroda, Moskva 1999, str. 305; př.: „...se účastní pohřbu se 
zbraní nesenou obráceně. Když míjejí dům, kde leží zesnulý, běží; to samé činí, když míjejí 
hřbitov.“ 
    9) Džordževič T.R.: Životni krug /rodženje, svadba i smrt u verovanjima i običajima našeg 
naroda/, Niš 2002, str. 361; př.: „změna šatníku“. 
  10) ibidem; př.: „...šaty prostě obrátit naruby, takže není vidět vyšívání a světlé barvy.“ 
  11) ibidem; př.: „...černou barvou, která již odedávna vešla v obyčej namísto barvy bílé coby 
symbolu smutku.“ Otázkou zůstává, proč se koloristní symbolizace smutku, potažmo smrti, 
tak zásadně proměnila. Může to souviset se změnou pohřebního ritu; lze si představit, že byla 
v  době kremačního úzu v symbolice smrti akcentována hlavně představa slepoty (temna), a 
tedy coby symbol smrti a smutku převládala barva černá. Po rozšíření inhumační praxe, 
obzvláště s přihlédnutím k balkánskému zvyku po několika letech kosti exhumovat, omýt 
vodou či vínem, a uložit v kostele či v kostnici, se zřejmě rozprostranil i symbol smrti coby 
„smrtky“ (bílé lidské kostry). Pak je logické, že byl lidmi přijat symbol smrti v podobě barvy 
bílé. Následně pak pod vlivem nějaké představy opět došlo k prosazení, coby smrt 
symbolizující barvy, barvy černé. Buď se opět v kolektivním nevědomí aktivizovala představa 
zásvětní slepoty-tmy, nebo zde může jít o opětovný projev snahy pozůstalých skrýt se před 
smrtí: učinit se pro ni nepoznatelným (obléci se „z hlediska“ smrti neočekávaně). Ale bez 
ohledu na tyto proměny úzu funerálního oblékání, základní modus operandi zůstává stejný; 
pozůstalí si buď oblečou svůj každodenní oděv naruby, nebo se v prostředí venkovského lidu 
minulých staletí, plného barevných krojů, oblečou do černého (bílého)-a působí tu pak jako 
cizinci odjinud, které smrt nezná. 
  12) Těreščenko A.: cit. dílo, str. 299; př.: „Ten, kdo byl těžce nemocný, přijal poslední 
pomazání a pak se uzdravil, nosil až do smrti černý oděv.“ 
  13) Vakarelski Chr.: Balgarski pogrebalni običaji, Sofija 2008; str. 303. 
  14) Šapkarev K.A.: Izbrani dela /tom četvrti, priredil d-r Tome Sazdov, Običaji, Obredi, 
Nosiji/, Skopje 1976, str. 103; př.: „...oblékají naruby.“ 
  15) Vakarelski Chr.: cit. dílo, str. 312. 
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  16) Vakarelski Chr.: cit. dílo, str. 314; př.: „...jistý druh zamaskování či skrytí známého 
vzhledu pozůstalých.“  
  17) Smirnov Ju.A.: Morfologija pogrebenija (Opyt sozdanija bazovoj modeli), in: Ivanov 
Vjač.Vs. et Něvskaja L.G.: Issledovanija v oblasti balto-slavjanskoj duchovnoj kultury 
/Pogrebaljnyj obrjad/, Moskva 1990, str. 216. 
  18) Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 28; př.: „Otázka jediné výchozí varianty zůstává zatím 
otevřená.“ 
  19) Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 29-30. 
  20) Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 31; př.: „Pohřební obřad je typologicky blízký takovým 
obřadům přechodu, jako je svadba či obřad konaný u příležitosti nastěhování do nového 
obydlí.“ 
  21) Džordževič T.R.: cit. dílo, str. 412; př.: „Hřbitovy jsou obvykle... na kopcích nad 
vesnicemi.“ 
  22) Př.: Pamatuj na předky! 
  23) Džordževič T.R.: cit. dílo, str. 414; př.: „V některých našich krajích každý, kdo prochází 
kolem hřbitova, smekne klobouk a pokřižuje se.“ 
  24) Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 34; př.: „Je velice pravděpodobné, že se ʽslovanská 
pohanská božstvaʼ zrodila (či získala zřetelný výraz) v křesťanském období...“ 
  25) Zelenin D.K.: Tabu slov u narodov Vostočnoj Evropy i Severnoj Asii, T. 2., in: Sb. 
muzeja antropologii i etnografiji, T. 9. L. 1930, str. 2, cit. dle Vakarelski Chr.: Balgarski 
pogrebalni običaji, Sofija 2008, str. 93. 
  26) Př.: „o mrtvých jen dobře“. 
  27) Gnatjuk V.: Pochoronni zvičaji j obrjadi, in: Etnografičnij zbirnik, T. XXXI-XXXII, 
Lvov 1912, str. 374; př.: „O mrtvém navenek všichni mluví dobře, chválí ho a litují rodinu.“ 
  28) Vakarelski Chr.: cit. dílo, str. 345; př.: „...je dosti neurčitá.“ 
  29) Galkovskij N.M.: Borba christijanstva s ostatkami jazyčestva v drevnjej Rusi, Moskva 
2000, str. 83; př.: „...se nevyznačovaly jasností a důsledností.“ 
  30) Moszynski K.: Kultura ludowa slowian /Tom II-Kultura duchowa, czešč 1/, Warszawa 
1967, str. 597; př.: „...onou vodou (mořem), která podle primitivních kosmografických názorů 
obklopuje kolem dokola zemi plochou a, ve srovnání s našimi představami, nevelkou.“  
  31) Veleckaja N.N.: Jazyčeskaja simvolika slavjanskich archaičeskich ritualov, Moskva 
1978, str. 20; př.: „...podstatné místo zaujímá kosmická idea.“ 
  32) Sobolev A.N.: Zagrobnyj mir po drevnerusskim predstavlenijam, Sergijev Posad 1913 
str. 108; cit. dle Veleckaja N.N.: cit. dílo, str. 25; př.: „...cestička mrtvých, jdoucích za 
věčným životem, po níž spravedliví kráčejí do ráje.“  
  33) Caloensis historiae libri X, Bonnae 1828; L. IX, c. VI. p. 151-2; cit. dle Kotljarevskij A.: 
O pogrebaljnych obyčajach jazyčeskich Slavjan, Moskva 1868, str. 83; př.: „Toto pak dělají, 
takovouto pověst si získali: raději dávají přede vším přednost zabití nepřítelem v boji, než po 
smrti a odloučení duší od těl v podsvětí pánům sloužit. Rusové se pak natolik takové služby 
bojí, že dále bojují i proti těm, kteří je chtějí přijmout do služby (otroctví-pozn.aut.)... než 
taková u nich vskutku vládne hrdost. 
  34) Kotljarevskij A.: cit. dílo, str. 229; př.: „...dávali přednost přechodné smrti před věčnou 
existencí otroků; věřili totiž, že kdyby upadli do zajetí a stali se otroky, zůstanou jimi ʽv tento 
věk i v budoucíʼ.“ 
  35) Kotljarevskij A.: cit. dílo, str. 233; př.: „...byly v představách pohanů tím samým, čím 
byly i na zemi...“ 
  36) Polnoje sobranije russkich letopisej /tom vtoroj-Ipatjevskaja letopis/, Moskva 1962, str. 
135; cit. dle: Veleckaja N.N.: Jazyčeskaja simvolika slavjanskich archaičeskich ritualov, 
Moskva 1978, str. 65; př.: „...povstali podvodníci v Suždalcích, na ďáblův příkaz starou čeleď 
zabíjeli, zpívali a křepčili řkouce: Tito zadržují hojnost...“   
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  37) Vakarelski Chr.: Etnografija na Balgarija, Sofija 1974, str. 584; př.: „...k zachování štěstí 
(hojnosti) zesnulého v domě. Za tímto účelem propouštějí skrze jeho prsty pšenici či mouku, 
otruby, sůl aj., což posléze mísí do píce dobytku. Díky tomu s sebou zesnulý ʽnemůže odnést 
štěstí (hojnost) domuʼ.“ 
  38) Šapkarev K.A.: Izbrani dela /tom četvrti, priredil d-r Tome Sazdov, Običaji, Obredi, 
Nosiji/, Skopje 1976, str. 99; př.: „...aby úrodnost/hojnost zůstala v domě, a ne aby ji nebožtík 
odnesl s sebou.“ 
  39) Šapkarev K.A.: cit. dílo, str. 104; př.: „...simid (bílé chlebové pečivo-pozn. aut.), který 
tam zůstane, dokud nebožtíka neodnesou ke hrobu, potom ho vezmou a odnesou zpět do 
domu zesnulého, rozdělí ho mezi všechny domácí, kteří ho snědí: aby štěstí (hojnost) zůstalo 
v domě.“ 
  40) Sumcova N.F.: Chlěb v obrjadach i pěsnjach, Charkov 1885, str. 68; př.: „V Rusku, na 
Ukrajině a v Bělorusku nosí v pominaljnyje dny... na hroby perníky a žemle.“  
  41) Džordževič T.R.: cit. dílo, str. 435; př.: „...slézá do hrobu jeden z domácích zesnulého ʽa 
cípem svých šatů hrob očistí řka: zametám ti dům, abys ty nezametl můj!ʼ“ 
  42) Marinov D.: Izbrani proizvedenija, tom I /narodna vjara i religiozni narodni običaji/, 
Sofija 1981, str. 332; př.: „...co po jeho smrti členové jeho rodiny rozdají za jeho duši.“ 
  43) Gnatjuk V.: cit. dílo, str. 300; př.: „...dobytku nedovolují položit se na zem.“ 
  44) Lutovský M.: Hroby předků, Praha 1996, str. 99. 
  45) Gnatjuk V.: cit. dílo, str. 411; př.: „...nějaké šaty a různou veteš zesnulého rozdávají 
chudým.“ 
  46) Kotljarevskij A.: cit. dílo, str. 212-213; př.: „Nářek, pláč a bědování nad mrtvými byly 
přímou povinností jeho příbuzných a blízkých...“ 
  47) Marinov D.: cit. dílo, str. 737; př.: „Oplakávání... tvoří velice důležitou stránku obřadu, 
bez níž nemůže být zesnulý pohřben.“ 
  48) Etnografija na Balgarija /tom III-Duchovna kultura/, Sofija 1985, str. 196; př.: 
„...nezbytné opatření proti převtělení (strigofikaci*-pozn. aut.).“ 
  49) Kotljarevskij A.: cit. dílo, str. 214-215; př.: „...mrtví nemají být oplakáváni...“ 
  50) Marinov D.: cit. dílo, str. 327; př.: „...samotným zesnulým neprospívá, když se pro ně 
hodně naříká a pláče, poněvadž slzy, jež proléváme, zkalily jejich vodu, takže ji nemohou pít 
a zchladit si ústa.“ 
  51) Marinov D.: cit. dílo, str. 328; př.: „...kvůli jejímu hoři jeho duši, jež byla v ráji, uvrhli 
do pekla.“  
  52) Gnatjuk V.: cit. dílo, str. 372; př.: „...a navíc je možné umírajícího odplakat [plakáním 
zabránit skonu-pozn. aut.] (akorát že odplakaný nejpozději do několika dnů znovu umírá).“ 
  53) Minch A.N.: Narodnyje obyčaji, obrjady, suevjerija i predrazsudki krestjan Saratovskoj 
guberniji. /Sobrany v 1861-1888 godach čl. sotr. A. N. Minchom/, S.-Peterburg 1890, str. 24; 
př.: „...mrtví chodí k těm, kteří za nimi teskní.“  
  54) Gnatjuk V.: cit. dílo, str. 210; př.: „V den pohřbu... lidé jdou za mrtvolou rozmlouvajíce 
o všedních věcech, a ve výrazu jejich tváře vůbec nelze vidět žal, či alespoň vážnější náladu, 
které vídáme v jiných zemích. Rodiče dokonce ani slůvkem nezanaříkají pro své děti.“ 
  55) Šapkarev K.A.: cit. dílo, str. 102; př.: „...rodiče zesnulého dítěte ho nedoprovázejí na 
pohřbu jeho těla...; večer po pohřbu jim není dovoleno spát doma, nýbrž si je někdo 
z blízkých příbuzných vezme k sobě, aby ten večer přespali u něj.“ 
  55a) Gnatjuk V.: cit. dílo, str. 413; př.: „...není vhodné... doprovázet na hřbitov nejen své 
děti, ale ani cizí doprovázet není dobré (jinak se může dítě narodit mrtvé).“ 
  56) Ljubič S.: Rad jugoslav. Akademije, kn. 40, str. 137; cit. dle: Zíbrt Č.: Seznam pověr a 
zvyklostí pohanských z VIII. věku /Indiculus superstitionum et paganiarum/, Praha 1995, str. 
27; př.: „Jsou jakési ženštiny ubohé, znalé jistého druhu pláče, který nevědomým jeví se být 
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zpěvem; ony za poplatek před pohřbem kráčejí, tento obřad nářku či pláče vysokým hlasem 
vykonávají.“ 
  57) Karadžič V.S.: Život i običaji naroda srbskoga, Beograd 1957, str. 197; př.: „Každá na 
začátku svého naříkání říká, kdo ji poslal, pak začne mrtvého chválit, a zakončí pozdravem 
všem mrtvým z toho domu, ze kterého byla vyslána.“ 
  58) Šapkarev K.A.: cit. dílo, str. 89; př.: „...pláčou a vzpomínají své dříve zesnulé, přičemž 
nebožtíkovi ukládají, ať je navštíví a zpraví je o jejich živých příbuzných.“ 
  59) Etnografija na Balgarija /tom III-Duchovna kultura/, Sofija 1985, str. 196; př.: 
„...předávají vzkazy a předměty pro vlastní zesnulé, s nimiž se (nyní-pozn. aut.) zesnulý setká 
na ʽonom světěʼ.“  
  60) Maximov S.V.: Nečistaja, nevedomaja i krestnaja sila, Sankt-Peterburg 1994, str. 171; 
př.: „...lidi, zabité bleskem, mnozí považují za svaté.“ 
  61) Etnografija na Balgarija /tom III-Duchovna kultura/, Sofija 1985, str. 205; př.: „...rodiče 
se pohřbu neúčastní: matka neoplakává; jak ona, tak i otec nenosí smutek. Na hrob se klade 
pouze kámen.“ 
  62) Etnografija na Balgarija /tom III-Duchovna kultura/, Sofija 1985, str. 195; př.: „Omývání 
teplým vínem je nutné, má-li zesnulý (na těle-pozn. aut.) ránu. Věří se, že ho to chrání před 
převtělením (strigofikací-pozn. aut.).  
  63) Vakarelski Chr.: Etnografija na Balgarija, Sofija 1974, str. 582; př.: „...promívají či 
spařují ji horkým vínem.“ 
  64) Šapkarev K.A.: cit. dílo, str. 105; př.: „Jak ve vsích, tak ve městě, měl-li nebožtík (na 
těle) ránu, spařují ji častokrát vroucím vínem, aby se z něj nestal upír-vampír.“ 
  65) Abu L-Hasan ‘Alí Ibn Al-Husain Al-Mas‘údí: Rýžoviště zlata a doly drahokamů 
/přeložil Ivan Hrbek/, Praha 1983, str. 154. 
  66) Gnatjuk V.: cit. dílo, str. 373; př.: „Mladé lidi, co umřeli jako mládenci či panny, 
dokonce i nemluvňata, oblékají tak, jako by se měli ženit (vdávat), přičemž se zachází stejně 
s dětmi křtěnými i nekřtěnými.“ 
  67) Biegeleisen H.: Šmierč w obrzedach, zwyczajach i wierzeniach ludu polskiego, 
Warszawa /r. vydání neuveden/, str. 99; př.: „K nejhorším nebožtíkům patří náhle zesnulí, 
sebevrazi, oběšenci.” 
  68) Džordževič T.R.: cit. dílo, str. 418; př.: „V Srbsku byli donedávna, a někde jsou ještě 
dnes, utopenec, náhodně zesnulý, sebevrah či cizinec pohřbíváni převážně u cesty.“ 
  69) Džordževič T.R.: cit. dílo, str. 422; př.: „...že není dobré mrtvého přenášet z místa na 
místo, aby nebyla sucha a krupobití. Obzvláště není dobré přenášet ty, kteří se utopí, zmrznou 
či spáchají sebevraždu, leč je třeba je pohřbít tam, kde se najdou.“ 
  70) Biegeleisen H.: cit. dílo, str. 100. 
  71) Vakarelski Chr.: Balgarski pogrebalni običaji, Sofija 2008, str. 96. 
  72) Biegeleisen H.: cit. dílo, str. 138; př.: „Pro urychlení smrti vyndávají umírajícímu zpod 
hlavy polštář a pokládají ho na zem, na rozprostřenou slámu.” 
  73) Džordževič T.R.: cit. dílo, str. 379; př.: „...umírajícímu se na holou hruď hodí trochu 
hlíny, neboť se věří, že pak duše snáze vyjde z těla.“ 
  74) Vakarelski Chr.: cit. dílo, str. 96; př.: „Trudnaja smerť*... se často přičítá hříšnosti 
(umírajícího-pozn. aut.).“ 
  75) Vakarelski Chr.: cit. dílo, str. 97; př.: „...kladení volského jařma či koňského chomoutu 
na krk agonizírašt(imu)*...“ 
  76) Sedakova O.A.: Poetika obrjada. Pogrebalnaja obrjadnosť vostočnych i južnych slavjan, 
Moskva 2004, str. 50; př.: „...dávná, charakter obřadu určující představa ʽvekaʼ* a ʽdoljiʼ* je 
v průběhu evoluce pověr vytěsňována.“ 
  77) Kotljarevskij A.: cit. dílo, str. 234. 
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  78) Gnatjuk V.: cit. dílo, str. 343; př.: „Procesí se po cestě dvanáctkrát zastavuje a 
dvanáctkrát se čte z evangelia.“  
  79) Šapkarev K.A.: cit. dílo, str. 91; př.: „...několikrát ho pokládají na cestu, aby tam několik 
minut postál, dokud mu kněz nezazpívá modlitbu, pak ho zdvihají.“ 
  80) Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 55; př.: „V jakékoliv ze svých konkretizací je cesta, 
modelovaná pohřebním obřadem, postavena do opozice vůči ʽblouděníʼ ʽnečístychʼ* 
zesnulých jako přímá, nevratná a dosahující cíle.“ 
  81) Lutovský M.: Hroby předků, Praha 1996, str. 114-115. 
  82) Vakarelski Chr.: cit. dílo, str. 28. 
  83) Gnatjuk V.: cit. dílo, str. 300; cit. dle Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 60. 
  84) Džordževič T.R.: cit. dílo, str. 385; př.: „...že býval nebožtík původně překrýván 
rubášem, aby nemohl nikoho spatřit a uhranout...“  
  85) Gnatjuk V.: ibidem; př.: „Když se nebožtík dívá, umře ještě někdo.“  
  86) Šapkarev K.A.: cit. dílo, str. 99; př.: „...že s sebou zakrátko vezme ještě někoho...“ 
  87) Biegeleisen H.: cit. dílo, str. 80; př.: „...rolníci z oblasti obce Zamošce dávají pozor na to, 
aby v té části víka rakve, která leží nad obličejem zesnulého, nebyl suk, neboť kdyby suk z 
rakve vypadl a zesnulý by tím otvorem vyhlédl, mohl by za sebou stáhnout někoho ze 
živých.”  
  88) Džordževič T.R.: cit. dílo, str. 340; př.: „...ʽby neměla chodit k nebožtíkovi, protože 
jinak bude její dítě ve tváři zvrásněné a žluté.ʼ“ 
  89) ibidem; př.: „...nesmí vidět nebožtíka, protože jinak bude její dítě bledé.“ 
  90) Gnatjuk V.: cit. dílo, str. 413; př.: „Když nesou zesnulého, nesluší se přecházet mu přes 
cestu. Kdo mrtvému přejde přes cestu, tomu se na tváři objeví výrůstek, který někteří nazývají 
návja kosť*.“ 
  91) Gnatjuk V.: cit. dílo, str. 338; př.: „ʽKdyž se u někoho objeví návja kosť, je zapotřebí 
aby ji, když poprvé zazvoní na zádušní mši, třel malíčkem a ona zmizí; pak musí říct: ať 
vyrosteš teprve tehdy, až on (nebožtík) vstane z hrobuʼ.“ 
  92) Smetánka Z.: Legenda o Ostojovi /archeologie obyčejného života/, Praha 2004, str. 284. 
  93) Kotljarevskij A.: cit. dílo, str. 204. 
  94) Vakarelski Chr.: cit. dílo, str. 40; př.: „...konkrétní definici pojmu duše lid nemá.“ 
  95) ibidem. 
  96) Moszynski K.: Kultura ludowa slowian /Tom II-Kultura duchowa, czešč 1/, Warszawa 
1967, str. 586; př.: „...víceméně stejně jako živé lidi. Mohou chodit i sedět, jíst i pít, kojit 
osiřelá nemluvňata, mít pohlavní styk se živými, zanechávat stopy v podobě otisků nohou i 
rukou etc...“ 
  97) Kotljarevskij A.: cit. dílo, str. 206; př.: „...slovanské pověsti obecně spojují podstatu 
duše s elementem vody [původně-vzdušné]...“ 
  98) Vakarelski Chr.: cit. dílo, str. 45; př.: „...je představou duše přijímanou všemi Slovany.“ 
  99) Vakarelski Chr.: cit. dílo, str. 46. 
100) Vakarelski Chr.: cit. dílo, str. 49. 
101) Vakarelski Chr.: cit. dílo, str. 41. 
102) Moszynski K.: cit. dílo, str. 596; př.: „...podle nejběžnějších názorů je duše člověka, 
který je zdravý a v normálním stavu, ukryta více či méně hluboko uvnitř těla.” 
103) Kotljarevskij A.: cit. dílo, str. 192. 
104) Galkovskij N.M.: cit. dílo, str. 82; př.: „...duše se může pohybovat po celém těle...“ 
105) Marinov D.: cit. dílo, str. 321; př.: „Když přijde smrtka, začne se lidská duše... stahovat 
z nohou, prstů, rukou-tehdy se říká ʽbere duša*ʼ.“ 
106) Kotljarevskij A.: cit. dílo, str. 191. 
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107) Moszynski K.: cit. dílo, str. 524; př.: „...nejčastěji tím způsobem, že člověk zemře, jeho 
tělo je pohřbeno, a z hrobu vyrůstá bříza, javor atd. Když se do takového stromu zasekne 
sekera či nůž, teče z něj krev a někdy se ozývá lidský hlas...” 
108) Kotljarevskij A.: cit. dílo, str. 203; př.: „...potřebám zesnulých pomáhal zbožný cit 
živých...“ 
109)Slovo sv. otca našego Ioanna Zlatoustago, archiepiskopa Konstantina grada o tom, kako 
prvoje poganiji vjerovali v idoly: Sofijský rkp. XIV. v., kn., č. 1262; cit. dle Galkovskij N.M.: 
cit. dílo, str. 201-202, díl II., příloha č.5, str. 60; př.: „Mnozí však i dnes to činí... mosty a 
prosvěty (pravděpodobně označení pokrmů na pominkach*/tryzně*-pozn. aut.) a bdělniky 
(nejspíš náhrobní kameny  ve tvaru domu-pozn. aut.), pro mrtvé lázeň připravují a popel 
doprostřed sypou, a učí nabízet maso a mléko a máslo a vajíčka a vše, co běsové potřebují, a 
pec roztápějí a lijí na ni vodu, a kážou jim se mít. Šat a ručník věší v koupeli... a toto vše 
(duchům-pozn. aut.) nabízené sami jedí a pijí.“ 
110) Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 64; př.: „Cílem pohřebního obřadu je od začátku do konce 
definitivní rozdělení duše a těla...“ 
111) Kotljarevskij A.: cit. dílo, str. 219; př.: „...je jasný jakýsi vztah mrtvého s rodinným 
prahem, pod nímž, podle dávných představ, přebývali strážci rodiny a domácího krbu, penáti, 
duše otců, kteří odešli.“ 
112) Barsov E.V.: Pričitanija sjevernago kraja cobrannyja E.V. Barsovym /časť I., Plači 
pochoronnyje, nadgrobnyje i nadmogiljnyje/, Moskva 1872, str. 312. 
113) Džordževič T.R.: cit. dílo, str. 403; př.: „...se dbá na to, aby se při výnosu nosítka 
s nebožtíkem ʽnedotkla prahu či zárubně dveří, neboť se věří, že by mohl umřít ještě někdoʼ. 
Podle jiných údajů je tomu přesně obráceně... ʽkdyž nebožtíka vynášejí z domu, klepnou 
nosítkama třikrát o práh, aby již nebylo nebožtíkaʼ.“  
114) ibidem, př.: „...aby se nebožtík nevampirizoval*...“ 
115) Gnatjuk V.: cit. dílo, str. 375; př.: „Když vynášejí rakev, klepou s ní třikrát o domovní 
práh... aby nebožtík nepřicházel...“ 
116) Medakovič M.G.: Život i običaji crnogoraca, Novi Sad 1860, str. 54; př.: „Velmi se dbá 
o to, aby se máry nedotkly prahu domovního a taktéž kostelního.“ 
117) Gnatjuk V.: cit. dílo, str. 212; př.: „...smrt má hrábě, kosu, koště, lopatu, pilu... Když 
člověk umírá lehko, je to kosou, když těžce, pilou.“ 
118) Moszynski K.: cit. dílo, str. 701; př.: „...u všech či téměř všech Slovanů rozšířenou 
představu bíle oděné ženské postavy.“ 
119) Vakarelski Chr.: Balgarski pogrebalni običaji, Sofija 2008, str. 36; př.: „Velmi 
populárním obrazem smrti je kostra s kosou.“ 
120) Džordževič T.R.: cit. dílo, str. 340; př.: „...ʽby neměla chodit k nebožtíkovi, protože 
jinak bude její dítě ve tváři zvrásněné a žluté.ʼ“ 
121) Gnatjuk V.: cit. dílo, str. 413; př.: „...není vhodné... doprovázet na hřbitov nejen své děti, 
ale ani cizí doprovázet není dobré. (jinak se může dítě narodit mrtvé).“ 
122) Gnatjuk V.: cit. dílo, str. 372; př.: „Mladý člověk, ať již jakéhokoliv pohlaví se nesmí 
dotýkat nebožtíka, jelikož by neměl děti.“ 
123) Šapkarev K.A.: Izbrani dela /tom četvrti, priredil d-r Tome Sazdov, Običaji, Obredi, 
Nosiji/, Skopje 1976, str. 89; př.: „Novomanželky k nebožtíkovi nechodí.“ 
124) Nosova G.A.: cit. dílo, str. 85; př.: „...zvláštní umývači: dědeček-umývač bez ʽhříchuʼ, 
nebo stará panna, jeptiška.“ 
125) Biegeleisen H.: cit. dílo, str. 92; př.: „Zesnulého na Podolí (cestou na hřbitov-pozn. aut.) 
netáhne chovná klisna... ale volové, ti jsou totiž neplodní.” 
126) Gnatjuk V.: cit. dílo, str. 343; př.: „Staré nebožtíky vozí volským spřežením a pořád ještě 
na saních, a když je léto, pak saně táhnou čtyři volové.“ 
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127) Kotljarevskij A.: cit. dílo, str. 223-224; př.: „...slunce mu sloužilo jako ukazatel cesty do 
země otců.“ 
128) Šapkarev K.A.: cit. dílo, str. 91; př.: „...aby ho nenechali samotného a beze světla.“ 
129) Šapkarev K.A.: cit. dílo, str. 86; př.: „...když začne umírat [viz sobira duša*-pozn. aut.], 
zapalují voskovou svíci nebo olejovou lampičku, aby neumřel beze světla.“ 
130) Gnatjuk V.: cit. dílo, str. 258; př.: „...neboť duše má jít tmou, a která umře bez svíčky, 
sedí na onom světě potmě.“ 
131) Džordževič T.R.: cit. dílo, str. 331; př.: „...bude na onom světě kráčet tmou a neuvidí se 
s ostatními mrtvými.“  
132) ibidem; př.: „...stane se z něj... vampír.“ 
133) Medakovič M.G.: cit. dílo, str. 54; př.: „...po tři večery za sebou nenechávají oheň 
v domě vyhasnout.“ 
134) Vakarelski Chr.: cit. dílo, str. 308; př.: „...elementy bílého smutku v oblečení.“ 
135) Šapkarev K.A.: cit. dílo, str. 92; př.: „Dříve“. 
136) Gnatjuk V.: cit. dílo, str. 411; př.: „...oblékají světlou sukni, hlavně ne červenou barvu.“ 
137) Džordževič T.R.: cit. dílo, str. 347; př.: „...všichni východní Slované nosí v době smutku 
bílý oděv; obzvláště pokrytí hlavy bývá bílé v podobě šátku. Černá jako barva smutku 
dorazila na vesnici teprve před nedávnem.“ 
138) Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 68; př.: „...je to dělba, dělení živých se zesnulým, duše 
s tělem, oblasti smrti s oblastí života; poté cesta duše podle její dolji* do oblasti smrti, jež je 
charakterizována především svou neviditelností.“ 
139) Gnatjuk V.: cit. dílo, str. 343; př.: „...příbuzenstvo nechce tělo vydat, vytahují ho z rakve 
a nemohou se rozloučit. Kněz je napomíná dvakrát i třikrát, aby už tělo nechali vynést 
z domu, ale oni pořád ještě pláčou.“ 
140) Gnatjuk V.: cit. dílo, str. 377; př.: „Po smrti duše na zemi přebývá ještě devět dnů ve 
svém domě, a pakliže si to zaslouží, tak i déle, rok, tři, devět...“ 
141) Džordževič T.R.: cit. dílo, str. 334; př.: „Občas se stane, že lidé již za života konají 
pomanu* za sebe sama.“   
142) Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 71. 
143) ibidem. 
144) Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 72; př.: „...prostorové zaměření jeho aktů, jež má pro ʽobřad 
přechoduʼ hluboký symbolický význam.“ 
145) Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 73; př.: „Obřad musí obnovit rovnováhu, narušenou 
vpádem smrti do domu..., vyprovodit ji... do jejího ʽlegitimníhoʼ prostoru, na hřbitov, a tam ji 
ʽschovatʼ... a ʽzamknoutʼ (akt házení zámku do hrobu).“ 
146) Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 75. 
147) Gnatjuk V.: cit. dílo, str. 411; př.: „...rakev dělají zadarmo, neboť staří lidé říkají, že brát 
si od zesnulého peníze je hřích.“ 
148) Etnografija na Balgarija /tom III-Duchovna kultura/, Sofija 1985, str. 195; př.: „...se 
mrtvola pokládá na sáně, ale mimo dům.“  
149) Džordževič T.R.: cit. dílo, str. 402; př.: „...na saních... je velice běžné.“ 
150) Lichačev D.S.: Povesť vremennych let /po Lavrentjevskoj letopisi 1377 g./, Sankt-
Peterburg 1999, str. 126; př. dle: Nestorův letopis ruský /Pověst dávných let/ (překlad K.J. 
Erben), Praha 1954, str. 197-198: „...i přivezli jej v lodi do Kyjeva, a upravivše tělo jeho, 
vložili je na saně... a pochovali ho v chrámě svatého Michala...“  
151) Duchovnaja velikago knjaza Vladimira Vsevolodoviča Monomacha dětjam svojim, 
nazvannaja v ljetopisi Suzdaljskoj poučenje, Sankt-Peterburg 1793, str. 2; př. dle: Nestorův 
letopis ruský /Pověst dávných let/ (překlad K.J. Erben), Praha 1954, str. 202: „Sedě na saních 
pomyslil jsem v duši své, a poděkoval jsem Bohu, jenž mne hříšného do těchto dnů 
zachoval.“ 
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152) Lichačev D.S.: Povesť vremennych let /časť vtoraja priloženija/, Moskva-Leningrad 
1950, str. 433-434; př.: „...přikázal, aby ho vynesli na dvůr; bratři pak vzavše jej na sáně, 
postavili jej u chrámu.“ 
153) Galkovskij N.M., cit. dílo, str. 80; př.: „K převozu zesnulého byly používány sáně 
pravděpodobně proto, že byly člověkem vynalezeny dříve, než povoz.“ 
154) Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 77. 
155) Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 78. 
156) ibidem. 
157) Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 79. 
158) Kotljarevskij A.: cit. dílo, str. 246; př.: „...byla symbolicky pokládána nepřekročitelná 
hranice mezi říší života a smrti...“ 
159) Sedakova O.A.: ibidem; př.: „Všechny tři tyto funkce jsou přítomné současně v průběhu 
celého obřadního času.“ 
159a) Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 81-84. 
159b) Etnografija na Balgarija /tom III-Duchovna kultura/, Sofija 1985, str. 195; př.: „...se 
nezapínají...“ „...se nezavazují.“  
160) Moyszynski K.: Polesie Wschodnie, Warszava 1928, str. 209-210; př.: „...jeden kopáč 
zůstává u vyhloubené jámy a hlídá, aby přes ni nepřeskočilo zvíře ani nepřeletěl pták.“ 
161) Karadžič V.S.: cit. dílo, str. 201; př.: „...vždy dávají pozor, aby přes nebožtíka něco 
nepřešlo.“ 
162) Šapkarev K.A.: cit. dílo, str. 91; př.: „...dbá se zvláště o to, aby ho nepřeskočila nějaká 
kočka, jelikož by se z něj v takovém případě, jak říkají, stal upír (vampír).“ 
163) Gnatjuk V.: cit. dílo, str. 227; př.: „Když v domě někdo umře, ihned někam zavírají 
kocoura, nebo ho dávají k sousedům, protože kdyby kocour přes nebožtíka přeskočil, pak by 
on chodil po světě jako upír, bílý kocour, a pořád by se do toho domu vracel.“ 
164) Gnatjuk V.: cit. dílo, str. 413; př.: „...když nesou zesnulého, nesluší se přecházet mu přes 
cestu.“ 
165) Biegeleisen H.: cit. dílo, str. 76; př.: „Mazuři ve východním Prusku zakazují přejít nebo 
přejet přes cestu, po které je vezen nebožtík.“ 
166) Gnatjuk V.: cit. dílo, str. 343; př.: „...a podá kolač (druh pečiva-pozn. aut.) a svíčku 
jednomu nosiči z druhé strany... a všechno musí podávat přes rakev.“ 
167) Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 84. 
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                           VII. Slovanská pohřební obřadnost (2. část) 

 Jak již bylo uvedeno, je v bulharských a některých ukrajinských tradicích 

jako nečístyj pohřbíván každý zesnulý. Existuje dávná představa „...за 

двойствената природа на мъртвия. У българите не само грешниците в 

широк смисъл, но и всеки покойник крие потенциална опасност за живите. 

До погребението и обикновено до 40 дни след него той е и потенциален 

покровител, и потенциален вредител. Превръщането му в покровител 

зависи и от поведението на живите, от изпълнението на традиционните 

обреди около погребението и след него1).“ Vzhledem k povšechnému 

slovanskému pojetí predkov jako numina laeva nelze nevidět, že v principu tak 

bylo (či je) k zesnulým přistupováno prakticky ve všech oblastech slovanského 

areálu. (V ukrajinském Terebovelském okresu) „...до трумни передовсїм 

заверчують осиковий кілок у головах, щоб мерлець не ходив2).“ Vtoryje 

pochorony bývaly pořádány nejen v případě chožděnija, nýbrž i v době sucha (s 

utopenci a upivšími se; viz zvyk exhumace opilcova těla v Saratovské gubernii 

koncem předminulého století3)). Oběti a hilastické akty (vůči zesnulým) byly (a 

jsou) zastoupeny ve všech tradicích, nejčastěji v tradici severoruské: zde lze 

vidět nejen pohoštění duše, ale i přípravu lázně a rozestlání postele před 

pominkami. Hodně obětí bývá přítomno na pohřbech dětí, neženatých a 

nevdaných, jelikož tito nenaplnili svou dolju/časť, nespotřebovali svou sporu a 

neizbyli svojego veka; potenciálně jsou mnohem nebezpečnější, než „normální“ 

zesnulí. [Umře-li (v Srbsku) mládež svobodná, je považována za nešťastnou, 

„...јер ʽније добила оно што се уопште сматра као највиши благослов у 

животуʼ4).“] Při pohřbu nevdané dochází k rozdávání její svatební výbavy 

přítelkyním zesnulé, což je stricto sensu hilastitický akt (oběť), jejímž adresátem 

je právě ona. Zmíněné přítelkyně jsou totiž jako její vrstevnice jejími 

zástupkyněmi, tato výbava je tedy ipso facto předávána jí samé. V pozici aktu 

profylaktického je pak pohřební svatba (oženění/provdání zesnulého, aby byla 

naplněna jeho dolja, a on mohl odejít za predkami). Některé tradice takto imitují 
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skutečnou svatbu takřka úplně (výměna prstýnků, svatební průvod namísto 

pohřebního etc.) „Метафора смерть-свадьба относится к содержательному 

уровню обряда, перекликаясь с фольклорными мотивами...5)“ (Např. 

svatební šaty se kladou do rakve každé ženě). V rámci mýtického myšlení je 

velké nebezpečí připisováno zesnulým dětem, starcům, nevdaným a bohatým (v 

jim určené formě pohřebního obřadu se objevují archaičtější prvky); za 

nejnebezpečnější jsou považováni čarodějové a porodní báby (do rakve se jim 

zaráží malý osikový kůl a klade se do ní mák či len). 

„...в реальности обряда акт немыслим без его исполнителя, 

относительно которого существуют довольно жесткие регламентации6).“ 

Různí vykonavatelé totiž mění sémantiku téhož aktu. Pohřební obřad lze též 

nahlížet jako soubor primitivních dramatických jednání, jež jsou tvořena 

obřadně nezbytnými akty, ztělesňujícími páteř obřadu (zhotovení výbavy, 

vynesení rakve a její transport na hřbitov, zasypání hrobu etc.) [Výbava může 

být různého druhu; přímo v rakvi knížete Boleslava II. (křesťanského knížete a 

zakladatele pražského biskupství, jehož pohřbu byl /r. 999 n. l./ přítomen i 

biskup) ve svatojiřské bazilice na Pražském hradě archeologové našli skořápky 

vajíčka; pohanského symbolu věčného života7). Zesnulému se do hrobu dávaly 

věci jeho všedního života s různě akcentovaným předpokladem, že podobný 

bude i jeho život posmrtný (proto též Svjatoslavovi vojáci nechtěli zemřít jako 

otroci, resp. upadnout do zajetí a otroky se stát; viz výše). „Воинъ погребался 

съ оружиемъ и конемъ, земледелецъ-съ животными и орудиями его 

мирнаго быта, женщина-съ украшениями8).“ Archeologické vykopávky 

ukazují, že slovanský pohanský hrob bez předmětů všedního života býval 

velkou výjimkou9). To, že se v době slovanského pohanství věřilo (také) 

v posmrtný život v podobě pokračování života pozemského, je patrné z mnoha 

hrobových přídavků10):  ʽvýbavyʼ a ʽmilodarůʼ „na cestu“: byly přidávány na 

hranici či (v inhumačním období) do hrobu. ʽVýbavuʼ tvořily např. náležitosti 

oděvu (i šperk), drobný nožík apod., ʽmilodaryʼ vše ostatní → „něco navíc“: 
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nádoba s nápojem či potravinami, zbraně, větší množství ozdob apod. Vzájemné 

rozlišení je někdy poměrně obtížné. ʽVýbavaʼ i ʽmilodaryʼ mizí z hrobů v 11.-

12. století; církev je netolerovala, především však se již v této době prosazuje 

představa posmrtné existence duše, která je jiná, než představa původní: duše 

má jiné potřeby než tělo. Rakev Slované v minulosti (většinou) neznali a tělo 

bylo pohřbíváno např. obložené prkny, či „...обертывалось въ лубъ, отчего 

гробъ вообще назывался корстой11).“]  

Doklad existence igr pri pokojnom ještě asi před 100 lety poskytuje 

Gnatjuk: „Першого вечера по похоронї... сходять ся також люди, 

найчастійше молодїж, хлопцї і дївчата, «сокотити душьу». Цїлу ніч не 

годить ся спати...12)“ Jejich sémantickými aspekty12a) jsou:  

1) přehrávání dvou prostorů: (místnost X předsíň konfrontované jako 

osvětlené X neosvětlené, přičemž tělo zesnulého většinou spočívá v osvětlené 

místnosti; v neosvětlené předsíni probíhají hry volnějšího /erotického/ 

charakteru).  

2) aspekt neznámosti, schovávání a hádání 

3) hádání jmen vykonavatelů aktu: dokladem pravděpodobné existence 

obřadního aktu žarty z trupom/zabavi pri vmerci v Čechách 11. století je výnos 

Břetislava II. (r. 1092 n. l.) a ve století 12. Homiliář Opatovický. „...item 

sepulturas, quae fiebant in silvis et in campis, atque scenas, quas ex gentili ritu 

faciebant in biviis et in triviis, quasi ob animarum pausationem, item et iocos 

profanos, quos super mortuos suos, inanes cientes manes ac induti faciem larvis 

bachando exercebant, ...exterminavit“13). „Carmina diabolica, quae super 

mortuos nocturnis horis vulgus facere solet, et cachinnos, quos exercet, in 

contestatione Dei omnipotentis vetate14).“ Akt žarty z trupom spočíval např. 

v lechtání zesnulého, jenž „měl za úkol“ uhádnout jmého toho, kdo se ho 

dotknul (někdy vůdce skupiny zesnulého zastupoval a hrál jeho roli); akt 

vykazoval (vykazuje) zjevnou tendenci k nastolení anonymnosti zesnulého 

samého, i účastníků igr (pohřebního obřadu). (V ukrajinském Jaselském okresu) 
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po skonu „...вечером збирає ся молодїж і виправляє страшні варварські 

жарти з трупом. Пр. тягають мерця за ноги і кличуть, щоби встав та бавив 

ся з ними, тягають за волосє і питають ся, чи відгадає, хто го потяг, 

тягають стеблом... небіщикови попід ніс, скобочуть його, щоб засміяв ся і 

т. д.15)“ Na severu Ruska existovalo koncem 19. století (v náznaku) podobné 

jednání, jež mělo být motivováno záměrem přemoci strach. Aby se pozůstalí 

zesnulého nebáli, prováděli v rámci obřadu různé úkony; mimo jiné jej štípali do 

pat16). Krom jména zesnulého či jmen pozůstalých jsou tabuizovány též termíny 

příbuzenství s ním; existuje pověra o tom, že v době pohřbu chodí pod okny 

smrt a volá na lidi (jménem): kdo se ozve, ten zemře. 

4) překonání zdi: získání těžko dosažitelného předmětu. Hra „Krádež 

sádla“ probíhala (v ukrajinském Skilském okresu začátkem minulého století a 

dříve) následovně: „Припрут жердку у поваляне вікно і єден трясе з гори, з 

поду тов жердков, а другий лїзе по нї «сало красти». Як долїзе аж під 

повалу і не упаде тай достане крузь вікно китицю соломи...17)“  

5) násilí (na těle zesnulého i na účastnících igr /draka po mertvym/): tento 

akt zřejmě symbolizuje boj zesnulého se silami, které ho nechtějí propustit na 

onen svět. Trochu odlišný názor jiné badatelky zjevně také není chybný: 

(Intence obřadného rituálního boje původně do značné míry spočívala 

v imitativní magii): duše předků „...ведут неустанную борьбу против сил, 

препятствующих благополучию их потомков18).“ Rituální souboje 

„...представляют собой... как бы усиление, укрепление их сил...19)“ 

Konkretizací tohoto boje (ať již zesnulého či předků) je např. bití po patám. V 

rámci zabav pri vmerci (v ukrajinském Skilském okresu) „...зроблят лопатку ги 

коли би пранник и бют неӯ єнного, що сидит на лаві з завязаними очима, 

по пятї. Як угадат, хто го бє, то тогди тот иде сїдати, що бє, а як нїт, то 

доти го бют, доки не угадат20).“ Tematicky totožná je hra na kováře (tamtéž): 

jeden muž posadí ženu na stůl, druhý ji vezme za nohu a „ková“. „Даколи так 
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бют шкальом у ноги, що ходаки підрут. Жони (дакотрі) як идут на сьвічіня, 

то прививают у ходаки попелу, аби не болїло, як будут ковати21).“  

6) erotické motivy: „nepřístojné“ vtipy mládeže apod. V tomto aspektu lze 

vidět dávnou složku pohřebního obřadu, orgii; poukazuje ji Ibn Fadlan. 

Otrokyně, jež se měla ke svému pánovi ve smrti připojit, měla před svou 

exekucí pohlavní styk s každým příbuzným zesnulého22). 

Zabavi pri vmerci „...отчетливо выявляют диалогическую форму 

обрядового действа, в которой за протагониста-умершего выступает 

группа его «заместителей»23).“ Tito zástupci se rozdělí na dvě skupiny, mezi 

nimiž probíhá (neverbální) dialog; nejzjevnějším jeho projevem je hra „Na Boha 

a čerta“. Probíhá následovně. (Ukrajinský Skilský okres) Dva lidé se 

převléknou, jeden za Boha, druhý za čerta a postaví se ke dveřím. Skupina lidí 

přítomných ve světnici (symbolizující skupinu živých a prostor života) je 

„boží“, ta v předsíni je „čerta“ (symbolizuje skupinu mrtvých a prostor smrti → 

jde o opozici domu a předsíně). Čert se s Bohem berou za ruce a začínají se 

přetahovat, přičemž „čertovi“ se chytí čerta, „boží“ Boha, a táhnou. „...як божа 

роӯта проможе, то божі молят ся, а чорти йойкают, а як чортова, то чорти 

скачут и тїшат ся, сьпівают, приговорюют24).“ V lidovém křesťanství se takto 

realizuje symbolika boje o duši zesnulého, v dávných dobách šlo o symboliku 

boje života se smrtí: setkání dvou sfér, přechod zesnulého do sféry smrti, a 

upevnění a zatvrzení živých ve sféře života. „Все отмеченные моменты... 

присутствуют... в течение всего обряда25).“ Představa boje zesnulého na cestě 

za predkami, jež se v postchristianizační době realizovala a aktualizovala (ve 

východoslovanském areálu) v zabavach pri vmerci, se v balkánském prostředí 

(východní Srbsko) ve stejném období aktualizovala zřejmě v představě, že když 

člověk zemře „...чело главе стоји анђел чувар, а чело ногу враг и зову душу 

кршћанску свако себи26).“ 

Rozdělení účastníků pohřebního obřadu (zabav) na dvě skupiny je 

realizací duality (strana živých X strana dědov, kteří mají zesnulého přijmout); 
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zesnulý sám je hostem v obou světech. [Na svatebním obřadu je paralelně 

účastna skupina nevěsty a skupina ženicha.] Jde zde o modelaci prostoru života 

a prostoru smrti. Členové domácnosti zesnulého náleží do „skupiny mrtvých“, 

což může být nebezpečné; v jiných aktech jsou však zase příslušníky „skupiny 

živých“ (jako „živí“ rozdávají obětiny chudým, vstrečniku, vykonavatelům 

pohřebních aktů: např. umývačům těla, kteří zase náleží ke „skupině mrtvých“. 

→ příslušnost účastníků obřadu k jedné či druhé straně je v průběhu obřadu 

pohyblivá. Určována je kontaktem se zesnulým či jeho věcmi (přechod do 

„skupiny mrtvých“) či skončením obřadu a rituální očistou (přechod do 

„skupiny živých“). Základní scénou mezi těmito skupinami je setkání, 

symbolizující setkání zesnulého s dědy; popsat ji lze za pomoci aktů typu brát a 

dávat (např. vzít duši /Bůh/, oddat duši /zesnulý/) [viz bere duša/dava duša]. 

Pohřební hostina (pominki) „...ярчайшее воплощение одновременности 

действий давать и брать, которая в данном случае имеет вид: «угощать, 

давать еду» и «угощаться, принимать еду»27).“ V principu jde o pohoštění 

zesnulého živými (živí dávají), sami však jako jeho zástupci pokrmy přijímají 

(berou).  

Zřejmě nejstarší (již v jiné souvislosti uvedená) zpráva, týkající se 

pravděpodobně slovanských pominok, se nalézá v Capituláriích z r. 785, a zní: 

„...qui idolothita, quod trebo dicitur vel obtulerint aut manducaverint...28)“ Další 

již zmíněná je zpráva arabského či perského cestovatele z 10. st. (zde v ruském 

překladu), uvádějící výroční pominki na hrobě. Následujícího dne po kremaci 

(Slované) „...собираютъ пепелъ и кладутъ его въ урну, которую ставятъ 

затемъ на холмъ. Чрезъ годъ по смерти покойника берутъ кувшиновъ 

двадцать меду, иногда несколько больше, иногда несколько меньше, и 

несутъ ихъ на тотъ холмъ, где родственники покойнаго собираются, едятъ, 

пьютъ и затемъ расходятся29).“ Nestor (v PVL) zmiňuje prostý fakt existence 

slovanské tryzny (pominok) v rámci popisu pohřbu kněžny Olgy. „...и несоша и 

погребоша ю на м5ст5. И б5 запов5дала Ольга не творити трызны над 
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собою, б5 бо имущи презвутеръ, сей похорони блаженую Ольгу30).“ Dalším 

dokladem (bulharských) pominok/pomen(ů), důležitým ovšem především jako 

důkaz trvanlivosti a stability slovanských pohřebních představ, úkonů a 

zvyklostí, je poznámka ze 16. století. Pro její použití coby zmíněného důkazu je 

ovšem zapotřebí nejprve předeslat, že v Bulharsku jsou (dnes) každému 

zesnulému na hrobě pořádány pomeni po pohřbu dne 3. (tretini), 9. (devetini), 

20. (dvadesetina) a v den 40. (četirisetini), dále 3., 6., a 9. měsíc po pohřbu, a 

v den výroční. V jisté bulharské farní knize se nachází zmínka: 

„...oumer [nm6 oubo podobaet7 tvornt7y pamet7y i 'r6tv7y n qtin7I n k-tini  

n m-tini i xmsc6 i l5to nspl6neno31).“ Pět z osmi datací soukromých 

pomen(ů) se tedy zachovalo po 500 let beze změny. Ve sborníku ze sněmu, 

konaného r. 1551 stran neřádů v ruské církvi, je i tato informace (pisatel sice 

nezmiňuje naprosto žádné pokrmy, přesto jde nejpravděpodobněji o kalendářní 

pominki na hrobě. „v7 troŸickoujo s8bot8 po sel/o Ÿi po pogostom7 shod3tca  

mou'i Ÿi 'en6y na 'alnik%a Ÿi pla+jotca po grobom7 s velik/i kri+anYŸem7. Ÿi  

Ÿegd a na+n8t7 Ÿigrati skomorohi goudc6y Ÿi pregoudnic6y. ŸwnÇÇi \ pla+a  

prestav[e na+no—u skakati Ÿi pl3sati Ÿi v doloni biti Ÿi p5sni sotonin6skYe  

p5ti na t5h7Ç  'alnik%%e wman]iki Ÿi mo[enki32).“ R. 1674 je v instrukcích pro 

faráře olomoucké dieceze zmíněn i zákaz pohřebních hodokvasů (pominok). „...a 

commessationibus autem in funere, frugali refectione contenti, omnino 

abstineant33).“ Pokud jde o charakteristiku pominok a o vztah živých k dušam 

(v jejich rámci), lze říci, že v pominaljnych „...обрядовых действиях 

проступает отношение к покойнику как к живой и действенной силе34).“ 

Jejich (duš) status coby numina laeva se zde projevuje rčením: „Не помянешь 

родителей, они свое возьмут35).“ (Způsobí škodu všemožného druhu). Na 

druhou stranu: Pominaljnyje „...обряды имели целью не только умилостивить 

и задобрить «родителей» как темную силу, но и почтить их и заручиться 
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их поддержкой как добрых помощников36).“ Příkladem pagano-christianní 

synkreze je jistá (bulharská pominaljnaja) představa o ráji, publikovaná r.1891; 

lidé v jejím podání sedí v krásné zahradě, a ač nejedí ani nepijí, před každým 

„...има трапеза, на която има това, което роднините им принасят за помен. 

Пред ония, на които „приноси“ не правят, няма трапеза37).“ Jde zjevně o 

vyjádření paganogenní představy o naprosté nezbytnosti vykonání a dalšího 

konání pohřebního obřadu (či některých jeho aktů) pro další osud zesnulého, a 

to v souvislosti s představou záhrobního světa zřetelně christianogenní. 

(Podobnou synkrezi lze nakonec vidět i dnes ve spojitosti se zcela řádným 

křesťanstvím /modlitby za zesnulé či zádušní mše/). Ve Chvalynském újezdu 

(Saratovská gubernie) se pozůstalí hned po pohřbu rozesadili okolo hrobu a 

v čest zesnulého pořádali všeobecné pohoštění; do hrobu se dělala jamka, a do ní 

se vkládaly kousky chleba, masa, lilo se do ní víno a medovina. 40-tého dne po 

smrti se sešli příbuzní a známí na pominkach, a po obědě se buď stařec či 

stařena, představující duši nebožtíka, posadil na křeslo. Toto bylo vyneseno ven, 

všichni ostatní před „dušoj“ padli na všechny čtyři a „duša“ četla modlitbu. V ní 

prosila Boha o peníze, plodnost domácích zvířat a úrodnost plodin = o blahobyt; 

pak se sedící stařec stává opět obyčejným smrtelníkem38). Skutečnost, že je zde 

popisovaná duša zjevně zástupcem zesnulého, ukazuje patrně na stále ještě (v 

době před 150-ti lety) živou synkretickou pominaljnuju obřadnost, kdy je duša 

(coby děd) konatelem (zasílá úrodnost, živí se mu klaní), a zároveň coby člověk 

(křesťan) prosebníkem. O podobné synkrezi (např. konání pominok hned po 

zádušní mši) existuje mnoho zpráv. V některých makedonských městech (po 

pohřbu) všichni přítomní ještě na hřbitově či před kostelem „...наседнуваат на 

долгите леи како трпези... та се нагостуваат како на цел ручек, или ужина, 

исто како на свадба, а понекогаш доста добро и некои од нив се 

напиваат...39)“ A nakonec zmínka, popisující zřejmě vzorový příklad jistého 

typu pominok. (V Rusku) po pozvání duš na pominaljnyj obrjad, a jejich 

pohoštění na hodokvasu o třech stolech (na zápraží, v předsíni a ve světnici), 
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jsou tyto vyprovázeny hospodářem, který „...открывает окно, спускает из него 

на улицу холст, на коем опускали покойника в могилу, и начинают 

провожать с печки невидимых покойников40).“  

 Existují čtyři typy pominok41). 

 1) dvojitá hostina: první je určena rodíteljam (v jejím průběhu za 

prostřeným stolem nikdo ze živých nesedí) a druhá živým; tento typ pominaljnoj 

hostiny je široce rozprostraněn i v současných obřadech, spíše však v rámci 

pominok výročních/kalendářních, než v průběhu tryzny, bezprostředně po 

pohřbu následující. Konkretizována bývá její prostorová orientace: jeden stůl 

(pro rodítelej) se prostírá v předsíni, druhý (pro živé) v místnosti. Leckde se 

v rámci tohoto obřadu vyskytují dokonce stoly tři; třetí je umístěn na zápraží 

(adresáti dvou již uvedených stolů/hostin byli zmíněni, stran stolu třetího není 

nepřípadné uvažovat jeho adresovanost predkam časově vzdálenějším, tedy 

zesnulým před desítkami či dokonce stovkami let. 

 2) společná hostina: obecná pro živé i zesnulého, jemuž je přiděleno 

čestné (prázdné) místo napravo od kněze (v prechristianizačních dobách zřejmě 

předáka občiny či jiné význačné osobnosti), a jehož příbor bývá překrytý 

ubrusem, nebo mu je na patřičném místě zanechána lžíce.  

 3) společná hostina bez vlastní dolji zesnulého: byť zesnulý na tomto typu 

pominok podíl nemá, každý ze strávníků ho poděluje částí dílu svého: a) 

odložením (úlitbou) na ubrus prvního sousta z každého jídla, b) odložením 

prvního sousta z jídla obřadního (kisel, kutja etc.), c) přenecháním zesnulému 

zbytků/drobků,  

 4) hostina, jíž jsou účastni hodovníci určitého typu: nebožtíkova 

přítomnost tomuto pominaljnomu hodokvasu je určována a zprostředkovávána 

složením hodujících; bývají jimi chudí, starci, (dva) rakváři, a zhotovitelé 

pohřební výbavy. Jídlo je obětí jim; a jejich prostřednictvím tedy zesnulému. (V 

této tradici je považováno za odsouzeníhodné, přijde-li na pominki ještě někdo 

jiný.) 
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 Prvnímu typu pominok předchází obřadné pozvání rodítelej na (první) 

hostinu (ke stolu v předsíni), před započetím (druhé) hostiny, v místnosti a bez 

přítomnosti zesnulého, se konají provody duši s pláčem/modlitbou/chlebem ke 

hřbitovu/kostelu/vratům. Jídlo zesnulého nesmí být na hostině snědeno pouze 

v obřadném smyslu; po určité době je tabu na ně sejmuto, a ono naopak snědeno 

(vyřazeno z oběhu) být musí: zbytky a drobky jsou shromažďovány do nějaké 

nádoby a věnovány chudému. Po obřadné části pominok (konaných hned po 

pohřbu) se chléb „ze záhlaví nebožtíka“ dělí mezi příbuzné coby pojednání a 

zjevné potvrzení skutečnosti, že dolji zesnulého již v domě není. V rámci 

prvního typu pominok se po provodach duši netknuté pokrmy ze stolu v předsíni 

berou, a předkládají se hostům za stolem v místnosti. Obřadná konzumace jídla, 

náležejícího zesnulému, dokládá funkci (živých) strávníků coby nebožtíkových 

zástupců na pominkach; „Сидящие за поминальным столом угощают 

умершего «со стороны жизни» - и они же принимают угощение «со 

стороны смерти»: поминальная еда принадлежит одновременно двум 

мирам42).“ V obřadních aktech a termínech pominok je obsažen dominující 

motiv dolji ve významu „podělení“ (se navzájem se zesnulým), „přidělení“ mu 

jeho „dílu“ a jeho „vydělení“/„oddělení“ od světa živých. 

 Vykonavatelé obřadu jsou charakterizováni a rozděleni do kategorií 

v rámci těchto opozic43):  

 1) nejbližší-cizí: stran tohoto aspektu se konkrétní předpisy velmi různí od 

tradice k tradici (plakat musí jen nejbližší zesnulého-jen cizí, tryzny se účastní 

jen pokrevní příbuzní-jen cizí lidé etc.) Některé obřadní akty jsou všude konány 

jen cizími (zhotovení rakve, výbava zesnulého, omývání, ukládání do rakve); 

příbuzní konají především profylaktické akty (očista místa smrti, 

zametení/setření stop pohřebního procesí), oběti (výdaje na pohřeb), a drží 

smutek. Dichotomie nejbližší-cizí se nejjasněji projevuje v seřazení pohřebního 

procesí. Nejbližší z nejbližších je zesnulému matka. 
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 2) staří-mladí (děti) :staroba je znakem, jenž staré vyčleňuje a zařazuje do 

„skupiny mrtvých“, při besedě storožat dušu, a jejich obřadní funkcí je být 

průvodci do oblasti smrti; pomocníky rodítelej. Mladí náleží do „skupiny 

živých“, jejich funkcí je boj se smrtí (igry pri pokojnom), a často mají zákaz 

účastnit se tryzny, dotknout se zesnulého (vzhledem ke hrozbě neplodnosti) etc. 

Při pohřbu svobodné(ho) je však v pohřebním obřadu více mladých než starých 

a ke kontaktu se zesnulým dochází (až do zasnoubení se /voskovým prstenem/ 

s mrtvou dívkou.) Děti mají funkci duální: ekvivalentně starým jsou mýticky 

chápány jako blízké smrti (viz X. kapitolu), a mohou být průvodci do 

záhrobního světa. Mohou konat určité obřadní funkce: ohlášení smrti, kráčení 

před procesím s ikonou (dnes) či portrétem zesnulého (dříve), a zároveň mohou 

být stejně jako mladí považovány za nejzjevnější antitezi smrti; jako mladým je 

jim někde zakázána účast na pominkach.  

 3) muži-ženy: ve slovanském světě je opozice život/smrt paralelní opozici 

mužské/ženské (viz X. kapitolu); smrt je tedy u Slovanů provázána s ženským 

principem. Pláč nad hrobem je prací výlučně ženskou, ženy ve většině případů 

zesnulého oblékají, storožat dušu etc.; rozdělení funkcí dle pohlaví je však 

komplikováno hlediskem stran příslušnosti do „skupiny mrtvých“: proto existují 

tradice, v nichž jsou omýváni/y a do rakví ukládáni/y muži-muži, ženy-ženami 

(např. bulharská43a)). 

 4) ženatý-vdovec (stará panna): obřadní akty starých (prováděné starými) 

mohou konat vdovy a staré panny; především v rámci akcentace představy, že 

smrt ohrožuje plodnost. Těhotné se pohřbu neúčastní; i pohled na pohřební 

procesí je pro ně v lidovém pojetí nebezpečný.  

 5) vrstevník: stejně jako neznámý či chudý má funkci reprezentanta 

zesnulého, a oběti mu činěné jsou obětmi zesnulému samému. Vrstevníkovu 

reprezentaci zesnulého dokládá již zmíněný akt, pořádaný ve Chvalynském 

újezdu, v jehož průběhu čte stařec (duša) modlitbu k Bohu za úrodnost, plodnost 

a hojnost44). Během modlitby (v synkretické podobě) zesnulého reprezentuje, je 
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predkom/dědom/rodíteljem, jelikož to byli právě zesnulí (v předkřesťanské době 

i později), kdo hojnost živým zasílal a byl s ní spojován. V neděli na 

Pedesetnic(u) jdou (v Makedonii) všichni po mši na hřbitov a pořádají hostinu 

s rozdáváním různých jídel a darů. Děti dostávají malé malované džbánky 

s vodou, různými květinami a často s na uchu zavěšenými třešněmi, přičemž 

obdarovávány jsou děti toho věku, jakého byli zesnulé děti rozdávajících žen. 

Ty věří, „...дека раздаваните од нив стомнички со вода, како и црешите, ќе 

послужат на оној свет за оладување на умрените, за душите на кои овие се 

раздаваат45).“  

 6) neznámý: neznámý (často v podobě vstrečnogo) je stálým příjemcem 

obřadných pohřebních obětí, jelikož dle jistých příznaků ztělesňuje jmenovce 

zesnulého; jmenovectví tedy může být příčinou nahrazení zesnulého pervym 

vstrečnym. „Въ Переяславскомъ уезде кто нибудь изъ пожилыхъ, идя за 

гробомъ, раздаетъ коржики съ медомъ и бублики46).  

 7) chudý: do pohřebního obřadu vždy patřilo rozdávání milodarů chudým 

z důvodu pojetí mrtvý-ubohý/chudý; chudý tedy v pohřebním obřadu vystupuje 

coby zástupce zesnulého také. Nestor (PVL) se (v souvislosti s pohřbem knížete 

Svatopluka r. 1113) zmiňuje, že: „...княгини же, (жена) его, много раздили 

богатьстьво монастыремъ и попомъ, и убогымъ...47)“ Před výnosem 

zesnulého (v Makedonii) se na všechny do domu přinesené kostelní kříže, 

svícny, kadidelnice, a do čtyř rohů már váží malé modré šátky, „...кои во 

црквата по опелото ќе ги одврзат и ги земаат присутните таму сиромашни 

момчиња...48)“ (V ukrajinském Bilgorodském okresu) „...одїж яку нибуть з під 

покійника і разні лахмати роздають нищим49).“ Místní tradice zmíněné 

charakteristiky vykonavatelů obřadu akcentují různě. 

 Podle obřadní mytologické sémantiky předmětu (jde o jeho 

charakteristickou vlastnost obecnou či konkrétní) se všechny rituální předměty 

řadí do těchto kategorií: párový/nepárový, dřevěný, sladký, bílý, železný či 

zapomenutý (např. v peci chléb: „věští smrt“). V pověrách a obřadních aktech je 
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zřejmé spojení lnu a lněného plátna se smrtí (oběť plátna či např. přenos a 

spouštění rakve na plátně). Symbolika předmětu je však podle jeho 

charakteristik složitá a nejednoznačná. „Символика многих реалий просто не 

может быть расчленена на ряд признаков и их обрядовая (мифологическая) 

семантика обеспечивается именно своей интегральностью50).“ Takovými na 

jednotlivé komponenty nerozložitelnými obřadními reáliemi jsou např. pásek, 

koště, pec etc. V konkrétních aktech se aktualizují různé aspekty symboliky 

jednoho předmětu. Např. chléb a) kladený na místo, kde ležel zesnulý, může 

symbolizovat sílu resp. antagonistu smrti; b) v následující obřadní frázi je zase 

chléb symbolem duše: „...до 40-го дня в доме умершего не месят хлеб-как 

расширяется тесто, така се разпъвала (так разбухает) душа умершего51).“ 

 Jídlo, jeho příprava, a pohoštění jsou ve všech archaických tradicích těsně 

provázány s kultem mrtvých. Lze ho chápat jako protiklad smrti a záhrobního 

světa (ti, kteří přišli „za dušoj“ /vampír/, mohou být v rámci některých tradic 

místo toho nakrmeni). Jídlo je (též) chápáno jako stavební materiál záhrobního 

světa (v protikladu k představě jeho chudoby): „Мир умерших, «тот свет» – 

целиком съедобный...52)“ „Обрядовой трапезой ...сопровождается каждая 

сцена обряда...53)“ (V pokutu je na hruď zesnulého kladen lívanec, v domě je do 

výnosu rakve na jejím víku připraveno pohoštění pro hosty, konzumace probíhá 

v domě v noci, na dvoře po výnosu, na hrobě po pohřbu, chléb je rozdáván 

v průběhu pohřebního procesí, v domě po návratu etc.; završením této 

„konzumační“ série jsou pominki 40-tého dne). Všechno jídlo na pominkach 

patří zesnulému; vše musí být snědeno/rozdáno, a jako jiné jeho věci „vyloučeno 

z oběhu“; v mimoobřadní čas je toto jídlo smrtonosné. Přestože nejznámějšími 

pominaljnymi potravinami a nápoji jsou kutja, kolevo, kanun, syta, kisel a zvar, 

hlavní roli mezi nimi hraje chléb/chlěb. „...хлеб...– чрезвычайно важная 

реалия погребального обряда54).“ Některé místní tradice pečením chleba obřad 

začínají, někdy dokonce ještě před skonem-aby s horkou párou „duša vyšla“. 

Konzumace chleba či jiné operace s ním jsou nějak přítomny ve většině aktů 
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pohřebního obřadu. Pouze „...v rakvi by se však neměl ocitnout chléb, neboť 

jeho pohřbení by mohlo zavinit neúrodu55).“ Do rakve se tedy většinou chléb 

nedává. (Ovšem) „Сербы кладутъ кусокъ пшеничнаго хлеба въ гробъ56).“ 

V tomto případě však může být motivací snaha zabezpečit si úrodu 

prostřednictvím jakéhosi vzkazu; daný kousek chleba může být názorným 

sdělením predkam: toto (od vás) potřebujeme, zajistěte úrodnost polím. Snad ve 

všech oblastech slovanského areálu je prováděn akt, poukázaný v následující (již 

zmíněné) zprávě. „Въ В., М. и Б. России въ поминальные дни носятъ... на 

могилы пряники и булки57).“ (Zmiňováno je klasické kormlénije mogíly, 

typický pominaljnyj akt). Chléb slouží jako synonymum života, duše, dolji. 

Paralelně s tradicemi, jež pečením chleba obřad začínají ještě před skonem (s 

motivací, aby s horkou párou „duša vyšla“), se v jedné bulharské oblasti po 

skonu upeče „...кравай, който бива изяждан от присъствуващите ʽза здравеʼ. 

Вярва се, че душата едва след това излиза от къщи...58)“ V některých 

krajinách byl v rámci pominok 40-tého dne znám jistý (již křesťansky 

zabarvený) obyčej, nazvaný „propouštění duše“. Spočíval v tom, že byl přede 

dveře vynesen stůl a na něj položen chléb; po skončení pominok příbuzní nad 

chlebem naříkali a mluvili k neviditelně přítomné duši → loučili se s ní59). 

Poslední dvě poukázané zprávy dokládají symbolizaci duše v jedné 

z nejzásadnějších reálií pohřebního obřadu, v chlebu. Chlěb má v obřadu různé 

funkce60): 

 1) chléb v instrumentální funkci:  

a) profylaktické akty: chlebem se pohřbívá smrt (postaví se nastojato na místo, 

kde ležel zesnulý /např. v běloruské tradici/), obilí je sypáno za pohřebním 

procesím, chléb chrání živé před smrtí (zvyšuje jejich životní potenci, hrobníci 

nemohou kopat hrob na lačno), chléb slouží jako výkupné živých a nadělení 

mrtvých jejich doljeju. Srbové, Slováci a Češi „...въ головы мертвеца кладутъ 

кусокъ хлеба, который и разделяется потомъ между теми, кто былъ на 

погребении61). V tomto a v ostatních, navenek prakticky totožných příkladech 
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daného úkonu, je však těžko rozlišitelné, zda zde chléb vystupuje coby 

protagonista profylaktického aktu (v instrumentální funkci), či jako magický 

předmět za účelem získání plodnosti/hojnosti smrti. Ovšem např. posypání 

(obilím) stopy pohřebního procesí má význam očisty cesty, po které prošla 

smrt62). Obilím (viz žito) bylo a je posypáváno obydlí a zvlášť místo, kde ležel 

zesnulý; (nejen pro svůj etymologický význam) obilí navracelo sílu tomu, co 

bylo poskvrněno dotykem smrti63). Daný etymologický význam je však 

v souladu s konstatováním, že chléb (a obilí) chrání živé před smrtí. 

b) hilastické akty: chléb je užíván v pozici oběti za účelem získání 

úrodnosti a plodnosti, jež závisejí na světě mrtvých (chlebové oběti jsou konány 

na hrobě, dále přinášeny chudým, bezzemkům, starcům etc.) Chléb vystupuje 

jako metafora vis vitalis v protikladu ke smrti.  

2) chléb v předmětné funkci: v přítomnosti smrti je chléb v nebezpečí, a 

proto jsou konány magické akty k jeho ochraně (dokud je zesnulý v domě, je 

zrní/obilí převraceno a protřásáno, aby neztratilo sporu /zrno a chléb tak zde 

představují dostatek-materializovanou dolju živých/). Na toto ohrožení chleba 

reaguje zřejmě jedna makedonská tradice tím, že na pohřební hostině zakazuje 

konzumaci chleba domácího. Byť se to nezdá zcela logické, jde tu zřejmě o 

představu, že by se (prostřednictvím „nákazy“ smrtí na prvních pominkach) 

mohl do budoucna všechen domácí chléb zkazit. (Jiná slovanská tradice ukládá 

po smrti a výnosu rakve vyhodit z domu všechen kvásek, a nový vzít od 

sousedů). Po návratu z pohřbu v rámci pohřební hostiny „...на софрата 

задолжително треба да се постават... леб, чаршиски, а никако домашен64).“  

3) chléb jako magický předmět: díky představě o plodnosti smrti chléb po 

kontaktu se zesnulým (např. tím, že je položen na místo, kde leželo jeho tělo, 

nebo ponechán na jeho místě u stolu) získává vlastnosti toho chlěba, jenž je 

živým posílán z oblasti mrtvých; jeho požití má do domu přinést úrodnost a 

plodnost. (v Makedonii) je po výnosu smrtelné lože ustláno a do návratu 

z pohřbu dále neupravováno. „Над завитканата постела ставаат и еден 
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леб65).“ (Jinde v Makedonii) po výnosu na místo, kde zesnulý ležel, „...ставаат 

едно рало железни чешли; една чаша со вода и една чаша полна со 

брашно66).“ Železné hřebeny a možná i voda tu budou zřejmě použity v pozici 

profylaktického předmětu, mouka má do domu prostřednictvím „styku se 

záhrobím“ přinést hojnost. (Ve Skopje) „...кога мртовецот лежи дома, 

поставуваат сад со брашно, во кој ги забодуваат запалените свеќи67).“ (Z ní 

se udělají тиганици [:tiganici:] /koblihy/, jež se druhého dne snědí) Jako v 

předchozím případě zde tradice reaguje zároveň „prospěchářsky“ (mouka se má 

„nakazit“/nasytit hojností, již má posléze předat těm, kteří požijí koblihy z ní 

zhotovené) i profylakticky (svíčky → oheň). Již dříve byl uveden modus 

operandi, aplikovaný v dané souvislosti ve Skopje. Zde je zesnulý převlečen do 

čistého a do podpaží mu je vložen „...симид, кој стои таму додека го однесат 

мртовецот до гробот, а потоа го земаат, го враќаат во домот на умрениот и 

го расподелуваат меѓу сите домашни кои и го изедуваат: за к’сметот да 

останал во куќата68).“ [Autor dodává: „Многу лош обичај68a).“ (☺)] Představa 

o plodnosti smrti a touha ji získat se mohou realizovat všemožnými způsoby. 

V některých oblastech (Bulharska) má být voda na omývání osolena, a následně 

se dává dobytku „...та стопанинът да преуспява69).“ Ve vsích okolo Skopje 

zesnulého „...го бањаат и од водата, со која го избањале мртовецот, се 

напиваат по малку сите домашни...70)“ V Bulharsku se lidé často různými 

předměty zesnulého dotýkají; tyto předměty pak mají přinášet štěstí či mít 

léčebné vlastnosti71). 

 Vyjma zmiňovaných se později stal pominaljnym nápojem také alkohol; 

nejdůležitějším je však zřejmě kisel, a z pokrmů chléb (též v podobě kutji či 

koliva). Tyto otvírají či zavírají hostinu za doprovodu zvláštních aktů; před 

kiselem se např. pije ve stoje, lžička kutji se „odlévá“/odkládá (jako úlitba) na 

stůl etc. Charakteristikami pominaljnoj hostiny jsou72):  
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 1) hojnost: nejen chudobou, nýbrž i hojností je charakterizován záhrobní 

svět; pohřební hostina musí být bohatá, což se realizuje hojností jídla, počtem 

chodů, počtem hostů etc. 

 2) počet chodů: akcentována je párovost či nepárovost, což je v lokálních 

tradicích nejednotné, častější je však představa spojení smrti s párem; může jít i 

o striktně stanovený konkrétní počet (3, 12, etc.) 

 3) alkohol: spolu s obžerstvím až po nejzazší míru je na pominkach 

paralelně popisováno i opilství, existují však tradice, kde je alkohol zakázán 

úplně, nebo je ustanovena 1/2/3 skleničky. K původní tradici asi náleželo hojné 

pití vína, což dosvědčuje již Ibn-Fadlan73) počátkem 10. století (zmiňuje, že 

umře-li bohatý „Rus“, dělí se jeho majetek na tři díly, z nichž jeden přísluší jeho 

rodině, druhý je použit na zakoupení/zhotovení pohřebního oděvu pro něj, a za 

třetí je zakoupen „nabiz“ /víno/, jež je pak pito pořád po dobu deseti dnů do 

pohřbu.) V pozdější tradici je za motivaci pití vína prohlašováno: „aby člověk 

zapomněl“ či „aby slzy netekly“; víno lze tedy chápat jako katartický a 

profylaktický prostředek. 

 4) sladké: krom již uvedených jsou dalšími tradičními pominaljnymi 

pokrmy lívance a pirohy;  hlavními markanty pominaljnogo jídla jsou tedy 

sladké a zhotovené z mouky (chlěba). 

 5) postní: v rámci této kategorie panuje stejná rozpornost lokálních tradic 

jako v případě vína resp. alkoholu; jedny vyžadují na pominkach stravu postní, 

druhé přesně obráceně (koná se porážka berana, zabíjí se slepice etc.) 

 6) horké (vařené): i tato kategorie vykazuje vnitřní kontroverzi; v jistých 

tradicích musí být jídlo na pominkach naprosto nezbytně horké (dokonce 

pominki samy jsou nazývány goračka), v jiných je tomu naopak (v oslabeném 

projevu v den pohřbu domácí alespoň nevaří: vaří za ně sousedé, nepečou v peci 

své: pečou v peci sousedů etc.) „...в большинстве случаев точно обозначить 

«магический тип» обрядового акта затруднительно74).“  
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 Vody je užíváno (obecně) především v rámci pasivně-ochranných 

katartických aktů (smývání stopy pohřebního procesí, umývání jeho účastníků 

po návratu z pohřbu etc.) (V Makedonii) po návratu z pohřbu do domu 

zesnulého „...секој... пред да влезе во вратата, си ги измива прво рацете и ги 

избришува...75)“ Ohně, vína a máku je naproti tomu (ve stejné funkci) užíváno 

v rámci profylaktických aktů aktivně-zaštiťujících; pec např. symbolicky sice 

náleží smrti, v rámci obřadu je však zároveň jejím antagonistou (pec je 

bydlištěm duš, ale současně disponuje katartickou/profylaktickou funkcí očisty 

od smrti): pozůstalí do pece hledí či se jí dotýkají po návratu z pohřbu, 

hospodyně do pece třikrát vykřikuje jméno zesnulého „aby zapomněla“ etc. Na 

severu Ruska se pozůstalí po návratu z pohřbu dotýkají prsty domácí pece76) (s 

motivací „aby se nebáli zesnulého“.) Slované (obecně) na hrobech nekřtěňátek a 

sebevrahů zapalují ohně77). (V Bulharsku) je zesnulý někdy pomazán 

vínem/vínem s olejem, aby se předešlo jeho strigofikaci78). „Измиването с 

топло вино е задължително, когато покойникът има рана. Смята се, че то 

го предпазва от превъплъщаване79).“ Profylaxí potenciální strigofikace bylo 

uložení (krom jiného) hrsti máku do rakve k ostatkům80). 

 Náhrobní hlína je používána v rámci magie lékařské a milostné; mimo 

jiné se natírá na hruď (aby člověk na ztrátu blízkého zapomenul), čímž je 

sémantiky záhrobí coby světa zapomění užito vůči smrti samé. Se symbolikou 

smrti jsou sémanticky spojeny mák, zrno, len; využívány bývají jako její 

antagonisté (posypání cesty/domu mákem/zrním/lnem). Lze jich však užít i 

přesně obráceně např. při trudnoj smerti. „Słoweńcy w przekonaniu, że 

umierający nie może dlatego skonać, że ukradł len, albo posunął granice roli, 

palą na jego piersi wiązkę lnu albo przesuvają kamienie graniczne, a konający 

zostanie wybawiony81).” S oblastí smrti je spojeno i plátno; je nejčastější formou 

obětin a platbou vykonavatelům pohřebního obřadu. (Jak již bylo zmíněno, 

v Makedonii) se před výnosem zesnulého na všechny do domu přinesené 

kostelní kříže, svícny, kadidelnice, a do čtyř rohů már váží malé modré šátky, 
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„...кои во црквата по опелото ќе ги одврзат и ги земаат присутните таму 

сиромашни момчиња...82)“ Jako platby je šátku či plátna užíváno především v 

pozici „platidla starých dob83)“. 

 Prakticky všechny reálie obřadu se v mimoobřadní čas uplatňují jako 

magické předměty např. v magii medicínské (třeba za účelem zbavení 

nespavosti, alkoholizmu, jako pomoc ve válce etc.); akcentována a využívána je 

přitom především sémantika smrti coby spánku, únavy, zapomění (např. na 

žízeň či na neštěstí, jež k alkoholizmu vede) a konce (čehokoliv nežádoucího). 

(V ukrajinském Terebovelském okresu) „Нитку, якою були звязані руки 

мерця, зашивають у дуди (долїшню часть рукавів сорочки) чоловіка, аби не 

бив жінки...84)“ (Tamtéž) „На гріб бере гробар міру. Тою мірою бють 

корови, аби не фиркали85).“ Stejně jako hřbitovní hlína, je i voda po omývání 

těla zesnulého používána v magii milostné a černé. 

 Další skupina profylaktických předmětů náleží sféře smrti protikladné; 

jsou to především: sekyra, pohrabáč, nůž, hřebík, a obecně vše ostré a řezající; 

takovými předměty se přesekává smrt. Společné mají to, že jsou ze železa, jež 

smrt „nesnáší“; tento fakt se realizuje všemožnými způsoby.  

Skutečnost, že se (v Srbsku) ke zhotovení rubáše neužívá nože ani nůžek, 

nýbrž ostrého kamene „...подсећа на далеко камено доба86).“ „W Poznańskiem 

nigdy trumny nie zabiają żelaznemi gwoździami, ale drewnianemi ćwieczkami”, 

widocznie zabytek to czasów, kiedy jeszcze gwoździ, jak w ogóle żelazo, nie 

należało do przedmiotów codziennego użytku. I na Rusi nie wolno trumny 

przybijać żelaznemi gwoździami, lecz używają w tym celu drewnianych 

kołków...87)” (V Bulharsku) je rubáš zhotovován „...без да се реже или шие88).“ 

(Tamtéž) v rámci materiální kultury zůstaly v pohřebních obřadech i přežitky 

prvobytné tradice: „...отрязването на покрова с огън или с камъни, нерязане 

на хляб с нож...89)“ (Hlavně v západním Bulharsku) je požadováno „...хлябът 

да не се реже с нож, а да се чупи с ръце, нито да се употребяват лъжици, а 

да се топи с пръсти90).“ (V ukrajinském Kosivském okresu) stran obouvání 
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umírajícího „...в чьоботи ни добре убувати, бо там є богато зелїза, а витак на 

тим світї умерлому тєжко ходити в зелїзю...91)“ V makedonských vesnicích 

po výnosu, na místo, kde zesnulý ležel „...ставаат едно рало железни 

чешли...92)“ (Jistě jde o profylaxi.) Jeden ze druhů obrany před vlkodlakem bylo 

jeho přehození železem93). Stejně jako železo „nesnáší“ smrt osiku; osikový kůl 

slouží jako profylaxe chožděnija a z osiky se nikdy nezhotovuje rakev. Svíce 

(gramníčnaja, četvergovaja, venčaljnaja etc.) zaujímá v obřadu důležité místo 

(viz posvitini); sémantický motiv světla je protikladný tmě záhrobního světa. Na 

druhou stranu jsou svíčky spojeny se včelami /včelím voskem/, a včely jsou 

jednou z metafor smrti; svíce je tedy používána nejen jako prostředek smrti 

profylaktický, ale též katalyzační (především v případě trudnoj smerti). (Nejen) 

„...»венчальная свеча» зажигается... и иногда ставится в изголовье 

умирающих, в расчете на то, чтобы скорее кончились страдания94).“ 

Dalšími profylaktickými prostředky (přímo s opozicí život/smrt nesouvisejícími) 

jsou např. pásek (ochranné opásávání) a zámek (uzamykání hrobu). 

 Vzorec obřadní fráze „...составляют конкретное обрядовое действие, 

совершаемое в определенном месте и в определенный момент, 

исполнитель (исполнители) этого действия и предметы, с помощью 

которых или над которыми это действие совершается95).“ Jejím 

charakteristickým rysem je informační redundance; jednotlivý význam může být 

vyjádřen samotným aktem i obřadním předmětem, aktem i agentem aktu, 

předmětem i jeho zvláštní charakteristikou). Obřadnímu textu je vlastní např. 

zesílení sémantického rysu nějakého činu prostřednictvím jeho opakování 

(třikrát obejít rakev, třikrát udeřit sekerou etc.); toto zesílení smyslu opakováním 

je přítomné i v kompozici obřadních plačej, a za stejným účelem se v plačach 

vyskytuje i figura ethymologica. 

 „Характерность погребального и поминального обрядов в кругу 

славянской обрядности заключается в том, что это обряды максимально 

мотивированные96).“  Motivovanost obřadních aktů spočívá v jejich přímé 
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provázanosti s ústředními tradičními představami o životě a smrti; symbolické 

pole např. vánočního obřadu lze interpretovat různě, symbolické pole obřadu 

pohřebního nikoliv, jelikož „...его символика связана непосредственно с 

представлениями жизни и смерти, настолько общими для славянской 

картины мира, что они выражаются сходными символами в текстах 

далеких друг от друга жанров (волшебная сказка, загадка, заговор, 

суеверный меморат, баллада, лирическая песня) и в языковой 

семантике97).“ Motivovanost je charakteristická taktéž pro obřadní terminologii; 

dvěma jejími rysy jsou chudoba a zástupný metaforický charakter. Lze vidět 

„...как беден терминологический план обряда в сравнении с его детально 

разработанной предметно-действенной структурой98).“ Pro mnohé akty 

názvy vůbec neexistují, nebo je používán jeden název pro aktů několik. 

Nejbohatší terminologické skupiny jsou tvořeny termíny označujícími: 1) 

hřbitov, hrob, rakev, 2) skon, 3) zesnulého, nedávno zesnulého, všechny zesnulé 

obecně, čístych, a nečístych. Terminologická chudoba má dvě motivace; 

základní motivací je tabuizace označení smrti a všeho, co s ní souvisí: 

terminologie tak následuje celkovou tendenci obřadu, kterou je snaha skrýt 

reálnou skutečnost smrti za jejím obřadným prožitkem, rituálně ji zformovat, 

přeměnit a „humanizovat“. Druhou motivací je zřejmě představa o neosobnosti a 

bezejmennosti zesnulých v záhrobním světě, jak ukazuje bulharská představa, že 

se zesnulý 3 roky po pohřbu stává členem množství mrtvých, a ti „...се 

споменават само на общите задушници99).“  

 Pohřební terminologie má zástupný metaforický charakter. 

„Описательный термин должен похоронить опасное, смертоносное 

имя100).“ „Как во всем обряде, в его заместительной лексике доминирует 

пассивная, оградительная магия101).“ „Метафоричность погребальных 

терминов настолько сильна, что чистый термин вплотную смыкается с 

поэтическим иносказанием, с устойчивым оборотом обрядовой поэзии-

причети102).“ „Граница между поэтической и нейтральной номинацией в 
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обрядовой терминологии неустойчива – и так же трудно установить 

границу между клишированными обрядовыми репликами и развернутыми, 

порой ритмически и рифменно организованными, уже собственно 

поэтическими текстами обряда103).“  

 V průběhu staletí nominace hřbitovů pro nečístych zčásti zmizela, a zčásti 

se smíchala s obecnými označeními hřbitova. Označení nečístych jsou ve 

slovanských jazycích mnohem početnější a rozmanitější, než pojmenování 

čístych; část termínů odráží dvojitý charakter založnych (dvodůšnik, dvudómnik, 

dvužíljnyj), nebo odráží jednu z polovin jejich podstaty (tenec, platenik). 

V nominaci zesnulých nekřtěných dětí zní motiv utraty (poterčata, stratčata 

etc.; podobně české „potrat“). „...разделение на «умерших своей смертью» и 

«умерших не-своей смертью» отнюдь не совпадает с противопоставлением 

своих/чужих, благих/злых104).“  

„...Только лексика, связанная с корнем duš- ...не знает негативно 

маркированного употребления105).“ „...душа – самое распространенное 

именование умершего после погребения106).“ Podobně: „Лексика всех 

умерших, умерших предков, связанная с корнем rod- ...имеет в целом 

положительную коннотацию. Однако не стоит забывать о др.-рус. родъ, 

родъ огненный, родьство, рожьство, рожение ‘ад’, ‘преисподняя’107.“ 

Pominki za rodítelej jsou spojeny s dávnou tradicí uctívání Rodu a Rožanicam 

(rožaníčnyje trapézy). Termíny odvozené od kořene nav- byly dříve neutrální, a 

následně získaly nádech negativní. Nejrozšířenějšími z pohřební terminologie 

jsou deriváty od kořene ded-, označující zpravidla všechny zesnulé; neutrální či 

pozitivní nádech termínu se však může ztrácet a termín pak označuje např. 

všechny nečístyje a nečistou sílu až k bulharskému dedelár (vampír). Jde tedy o 

názorný příklad ambivalentnosti nejen označování zesnulých, ale i představ o 

nich. „...разделение умерших на «предков» и «заложных», «чистых» и 

«нечистых» далеко не категорично, поскольку и первые, как показывают 

их именования, тесно связаны с миром хтонической славянской 
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демонологии и представляют собой духи если не прямо негативные, то 

«не-позитивные». В оппозиции свой/чужой они если не окончательно 

«чужие», то и не до конца «свои»108).“  

Základní témata metafor pohřební terminologie jsou109): rakev, hrob, 

záhrobí-dům; smrt-strom; smrt-voda; smrt-cesta; smrt-zima; smrt-dolja 

(nedolja); smrt-tma; smrt-svatba; smrt-slunovrat; smrt-magická síla. 

Jak již bylo uvedeno, hraje hřbitov v léčebné a milostné (a jiné) magii 

zásadní roli. „Във време на бездъждие-ще излезне цялото село на 

гробищата и тамо ще се молят богу за дъжд110).“ Předmět jejich modlitby je 

v rolnickém prostředí conditio sine qua non života, a lokace jejího vyslovení je 

místo, nejzjevnějším způsobem spojené s dávnými predkami, 

v prechristianizační době zasílajícími úrodnost živým; v tomto synkretickém 

obyčeji tedy nelze nevidět původního adresáta této a podobných proseb. 

Zároveň lze s ohledem na tuto zvyklost pochopit, proč jsou hřbitov a hřbitovní 

půda považovány za ztělesnění moci, a využívány magií. Další citace zmiňuje 

užití pohřební reálie, které se zakládá na aktualizované symbolice smrti coby 

spánku. (V ukrajinském Sňatinském okresu) „»Злоґії відкопуют мерцє, берут 

кістку з домовини, і як вітак 3 рази обійде хату, то усї спєт гей мертві так, 

шо і с під голоӯ забире, шо хоче, а ті не чуют»111).“  

Metafora112) (v rámci daného tématu) nemá estetický smysl; jde o 

metaforu archaickou, předpojmový nástroj ke zobecnění reality. Archaická 

metafora spojuje jednotlivé elementy reality zvláštní obousměrnou vazbou (typu 

krev-víno, kde krev znamená víno a navíc je vínem-a víno znamená krev a je 

krví), a nad toto spojení nestaví nic třetího, co by bylo možno považovat za 

„význam“, od obou těchto složek odvozený. V této metafoře panuje hierarchická 

rovnocennost: první ze spojených věcí není symbolem druhé, a obráceně. 

Archaická metafora nedisponuje významem v dnešním slova smyslu, nýbrž má 

význam v té míře, v jaké účinkuje/má sílu. 
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Jednou ze složek slovníku pohřebního obřadu jsou prosté činy/operace; je-

li třeba uzavřít nějaké místo, lze měnit předměty, pomocí nichž je tento čin 

vykonáván, a metafory, jichž je užíváno: operace však zůstává neměnnou. 

Syntaktickou výstavbu113) obřadu řídí dvě jeho témata: téma cesty a téma 

dolji. Cesta do záhrobí je cesta těžká, stupňovitá, a na každém stupni může duša 

z cesty sejít/cestu ztratit (pro těžké překážky: skleněná hora, voda, bažina etc.) 

Vektor cesty nelze nerozporuplně vymezit; lze říci, že vede zároveň na nebesa, 

do podsvětí, vzhůru, dolů, pod zem, daleko, vůbec neopouští oblast živých → 

vede všemi těmito směry. Co se (obecné) destinace týče, jedinou 

charakteristikou světa rodítelej je jeho neviditelnost. Pohřební procesí se 

odehrává v čase, v jehož průběhu se zesnulý i účastníci průvodu nacházejí mezi 

dvěma světy: domem a hřbitovem, světem živých a záhrobím. Stran tématu dolji 

„...кульминацию погребального обряда несомненно составляет 

поминальная трапеза в доме умершего, двуреальный пир, происходящий 

одновременно в «видимом» и «невидимом» мирах, «здесь» – и в 

загробье114).“  

„Нарушения в совершении погребального обряда ...влекут за собой 

космические катастрофы115).“ (Ty jsou ekvivalentním důsledkem katastrofy, 

způsobené výkonem „porušeného“ pohřebního obřadu → věčného bloudění 

duši, jež sešla z cesty.) Pohřební obřad je odpovědí na událost smrti: má za úkol 

tuto událost vytěsnit, skrýt a přetvořit smrt fyzickou ve smrt lidskou, obřadně 

prožitou; tedy přetvořit čistě negativní, anihilační skutečnost ve formu, v něco 

existujícího pozitivně, srovnatelného se světem živých.  

Nejdůležitější reálií slovanské mytologie smrti je představa „...что и сами 

умершие, и другие, связанные с ними сили  ... никогда не предстают в 

качестве однозначно благих духов, оставаясь тем, что называется «левыми 

божествами», numina laeva...116)“ Za starým rozlišením svojej a ne-svojej smrti 

lze předpokládat ještě starší „...исходное представление о всякой смерти 

как не-своей117).“ V tom spočívá nejobecnější sdělení pohřebního obřadu.     
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Poznámky a odkazy k VII. kapitole 

    1) Etnografija na Balgarija /tom III-Duchovna kultura/, Sofija 1985, str. 194; př.: „...o 
obojetné povaze mrtvého. Mezi Bulhary v sobě nejen hříšníci v širokém slova smyslu, nýbrž 
každý zesnulý ukrývá potenciální nebezpečí pro živé. Do pohřbu, obvykle i do 40-ti dnů po 
něm, je potenciálním ochráncem i potenciálním škůdcem. Jeho proměna v ochránce závisí též 
na chování živých, na vykonání tradičních obřadů v průběhu pohřbu i po něm.“ 
    2) Gnatjuk V.: Pochoronni zvičaji j obrjadi, in: Etnografičnij zbirnik, T. XXXI-XXXII, 
Lvov 1912, str. 375; př.: „Do rakve především zatloukají osikový kůl v oblasti hlavy, aby 
nebožtík nechodil.“ 
    3) Minch A.N.: Narodnyje obyčaji, obrjady, suevjerija i predrazsudki krestjan Saratovskoj 
guberniji. /Sobrany v 1861-1888 godach čl. sotr. A. N. Minchom/, S.-Peterburg 1890, str. 50. 
    4) Džordževič T.R.: Životni krug /rodženje, svadba i smrt u verovanjima i običajima našeg 
naroda/, Niš 2002, str. 341; př.: „...neboť ʽnedosáhla toho, co se obecně považuje za nejvyšší 
požehnání v životěʼ.“ 
    5) Sedakova O.A.: Poetika obrjada. Pogrebalnaja obrjadnosť vostočnych i južnych slavjan, 
Moskva 2004, str. 95; př.: „Metafora smrt-svatba souvisí s věcnou složkou obřadu, za 
současné korespondence s folklórními motivy...“ 
    6) Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 97; př.: „...v realitě obřadu je akt nemyslitelný bez svého 
vykonavatele, stran něhož existují poměrně přísné předpisy.“ 
    7) Lutovský M.: Hroby předků, Praha 1996, str. 134. 
    8) Kotljarevskij A.: O pogrebaljnych obyčajach jazyčeskich Slavjan, Moskva 1868, str. 
240; př.: „Voják byl pohřbíván se zbraněmi a s koněm, rolník se zvířaty a nástroji svého 
všedního života, žena s ozdobami.“ 
    9) Kotljarevskij A.: cit. dílo, str. 241. 
  10) Lutovský M.: cit. dílo, str. 100. 
  11) Kotljarevskij A.: cit. dílo, str. 218; př.: „...se zabalovalo do lýka, pročež se rakev obecně 
nazývala korsta (truhla z kůry-pozn. aut.).“ 
  12) Gnatjuk V.: Pochoronni zvičaji j obrjadi, in: Etnografičnij zbirnik, T. XXXI-XXXII, 
Lvov 1912, str. 314; př.: „Prvního večera po pohřbu... se scházejí lidé, nejčastěji mládež, 
chlapci a děvčata, ʽpošťuchovat dušiʼ. Celou noc se nesluší spát...“ 
  12a) Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 98. 
  13) Fontes rerum bohemicarum II. 136-137; cit dle Zíbrt Č.: Seznam pověr a zvyklostí 
pohanských z VIII. věku /Indiculus superstitionum et paganiarum/, Praha 1995, str. 17; př.: 
„...taktéž pohřby, jež se konávaly v lesích a na polích, a divadla, jež podle zvyku pohanů 
pořádali na rozcestích, prý pro spočinutí duší, a také šprýmy sprosté, jež nad svými mrtvými 
s nechutnými škraboškami na tvářích provozovali pusté mrtvoly škádlíce, ... odstranil.“  
  14) Hecht: Homiliar des Bischofs von Prag, 1. c., str. 22; cit. dle Zíbrt Č.: cit. dílo, str. 18; 
př.: „Ďábelská zaříkání, jež nad mrtvými v nočních hodinách lid konává, a chechtot, jejž 
provozuje, při dosvědčování Boha všemohoucího zakazujte.“  
  15) Gnatjuk V.: cit. dílo, str. 210; př.: „...navečer se schází mládež a pořádá strašné a 
barbarské žarty* z trupom. Nebožtíka např. tahají za nohy a volají na něj, aby vstal a bavil se 
s nimi, tahají ho za vlasy a ptají se, zda uhádne, kdo ho za ně zatáhl, šimrají stéblem... 
nebožtíka pod nosem, lechtají ho, aby se zasmál atd.“ 
  16) Barsov E.V.: Pričitanija sjevernago kraja cobrannyja E.V. Barsovym /časť I., Plači 
pochoronnyje, nadgrobnyje i nadmogiljnyje/, Moskva 1872, str. 312. 
  17) Gnatjuk V.: cit. dílo, str. 227; př.: „Opřou tyč o půdní okno, jeden shora tou tyčí třese, a 
druhý po ní leze ʽkrást sádloʼ. Když doleze až k půdě a nespadne, dostane z okna trs slámy 
(ono sádlo-pozn. aut.)...“ 
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  18) Veleckaja N.N.: Jazyčeskaja simvolika slavjanskich archaičeskich ritualov, Moskva 
1978, str. 92-93; př.: „...vedou neustálý boj proti silám, ohrožujícím blahobyt jejich 
potomků.“ 
  19) ibidem; př.: „...jsou jakýmsi posílením, podporou jejich sil...“ 
  20) Gnatjuk V.: ibidem; př.: „...zhotoví lopatku jako tu, jíž se pere prádlo, a bijí s ní po 
patách jednoho, který sedí na lavici se zavázanýma očima. Když uhodne, kdo ho bije, jde si 
sednout ten, kdo ho bil, a když ne, bijí ho do té doby, dokud neuhodne.“ 
  21) ibidem; př.: „Někdy mlátí metlou do nohou natolik, že zničí boty. Ženy (některé), než 
jdou na svičiňa*, sypou si do bot popel, aby to nebolelo až začnou kovat.“ 
  22) Kovalevskij A.P.: Kniga Achmeda Ibn-Fadlana o ego putešestviji na Volgu v 921-922 
gg., Charkov 1956, str. 144. 
  23) Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 100; př.: „...zřetelně vykazují dialogickou formu obřadního 
aktu, v níž místo protagonisty-zesnulého vystupuje skupina jeho ʽzástupcůʼ.“ 
  24) Gnatjuk V.: ibidem; př.: „...když boží vojsko zvítězí, bohovi se modlí a čerti naříkají, a 
když čertvovo, čerti skáčou a radují se, zpívají a štěbetají.“ 
  25) Sedakova O.A.: ibidem; př.: „Všechny poukázané aspekty... jsou přítomny... v průběhu 
celého obřadu.“ 
  26) Džordževič T.R.: cit. dílo, str. 384; př.: „...u hlavy mu stojí anděl strážný a u nohou 
ďábel, a volají křesťanskou duši každý k sobě.“ 
  27) Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 105; př.: „...je tím nejjasnějším vyjádřením současnosti aktů 
dávat a brát, jež má v daném případě význam: ʽhostit, dávat jídloʼ a ʽhostit se, přijímat jídloʼ.“ 
  28) Friedberg: Aus d. Bussbüchern, 1. c., str. 76; cit. dle Zíbrt Č.: cit. dílo, str. 24; př.: „...ti, 
kteří oběti, jimž se říká trjeby* buď nabídnou (idolům/duším předků-pozn. aut.), nebo 
snědí...“ 
  29) Chvolson D.A.: Izvěstija o chozarach, burtasach, bolgarach, madjarach, slavjanach i 
russach Abu-Ali Achmeda Ben Omar Ibn-Dasta, Sankt-Peterburg 1869, str. 29; př.: „...sbírají 
popel a kladou jej do urny, již pak pokládají na kopec. Rok po smrti zesnulého berou dvacet 
džbánů medoviny, někdy trochu více, někdy méně, a nesou je na ten kopec, kde se příbuzní 
zesnulého scházejí, jedí, pijí a pak se rozcházejí.“ 
 30) Lichačev D.S.: Povesť vremennych let /časť vtoraja priloženija/, Moskva-Leningrad 
1950, str. 315; př.: „...i přinesli ji, a pochovali ji na místě. Již předtím Olga zakázala, aby 
kvůli ní pořádali tryznu, měla totiž svého kněze, a ten blaženou Olgu pochoval.“ 
  31) Conev B.: Opis na slavjanskite rakopisi i staropečatni knigi v Plovdivskata narodna 
biblioteka, S. 1920, str. 72, č. 101; cit. dle Vakarelski Chr.: Balgarski pogrebalni običaji, 
Sofija 2008, str. 281; př.: „...umřel, je tedy zapotřebí konat pomeni* a oběti a devetini* a 
dvadesetina* a četirisetini* a slavnost půlroční a když je rok naplněn.“  
  32) Stoglav /Carskija voprosy i sobornyjen otvjety o mnorazličnych cerkovnych činech/, 
Moskva 1890, kapitola 41, otázka 23; př.: „O trojické* sobotě se po vsích a městcích scházejí 
muži a ženy na hřbitovech, a naříkají na hrobech s velikým křikem. A když začnou své 
představení kejklíři, hudci a guslisti, plakat přestanou a začnou skákat a tancovat a tleskat a 
satanské písně zpívat na těchže hrobech-šejdíři a podvodníci.“ 
  33) Fasseau: Collectio synodarum et statutorum dioecesis Olomucenae, Rezii, vyd. 1766, str. 
155; cit dle Zíbrt Č., cit. dílo, str. 18; př.: „...od pohřebních hodokvasů, řádným osvěžením 
spokojení, zdržujtež se (ať se zdržují-pozn. aut.).“ 
  34) Nosova G.A.: Jazyčestvo v pravoslaviji, Moskva 1975, str. 88; př.: „...obřadních aktech 
je cítit přístup k zesnulému coby k živé a činné síle.“ 
  35) Nosova G.A.: cit. dílo, str. 87; př.: „Nevzpomeneš-li rodítelej* (neuctíš-li je pominkami* 
a nedáš-li jim to, co jim podle obřadu náleží-pozn. autora), sami si vezmou, co jim patří.“ 
  36) ibidem; př.: „Cílem pominaljnych* obřadů bylo nejen obměkčit a naklonit si ʽrodítelejʼ* 
coby temnou sílu, ale i uctít je a zajistit si jejich podporu coby dobrých pomocníků.“ 
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  37) Vakarelski Chr.: Balgarski pogrebalni običaji, Sofija 2008, str. 347; př.: „...je tabule, na 
níž spočívá to, co jejich příbuzní přinášejí jako pomen*. Před těmi, pro něž pomeni* nekonají, 
tabule není.“ 
  38) Minch A.N.: Narodnyje obyčaji, obrjady, suevjerija i predrazsudki krestjan Saratovskoj 
guberniji. /Sobrany v 1861-1888 godach čl. sotr. A. N. Minchom/, S.-Peterburg 1890, str. 
135. 
  39) Šapkarev K.A.: Izbrani dela /tom četvrti, priredil d-r Tome Sazdov, Običaji, Obredi, 
Nosiji/, Skopje 1976, str. 92; př.: „...usedají na dlouhé záhony jako k tabuli... a hostí se jako u 
oběda či večeře, stejně jako na svadbě, a někdy se někteří z nich i pořádně opijí...“ 
  40) Těreščenko A.: Byt russkogo naroda, Moskva 1999, str. 321-322; př.: „...otevírá okno, 
spouští z něj na ulici plátno, na němž spouštěli zesnulého do hrobu, a (ostatní přítomní-pozn. 
aut.) začínají vyprovázet z pícky neviditelné zesnulé.“ 
  41) Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 106-107. 
  42) Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 107; př.: „Účastníci pominaljnoj* hostiny hostí zesnulého 
ʽze strany životaʼ- a oni zase přijímají pohoštění ʽze strany smrtiʼ: pominaljnoje* jídlo náleží 
současně dvěma světům.“ 
  43) Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 108-110. 
  43a) Vakarelski Chr.: Balgarski pogrebalni običaji, Sofija 2008, str. 105. 
  44) Minch A.N.: Narodnyje obyčaji, obrjady, suevjerija i predrazsudki krestjan Saratovskoj 
guberniji. /Sobrany v 1861-1888 godach čl. sotr. A. N. Minchom/, S.-Peterburg 1890, str. 
135. 
  45) Šapkarev K.A.: cit. dílo, str. 97; př.: „...že jimi rozdávané džbánky s vodou a třešně 
osvěží zesnulé, za jejichž duše jsou tyto rozdávány.“ 
  46) Sumcova N.F.: Chlěb v obrjadach i pěsnjach, Charkov 1885, str. 68; př.: „V 
Perejaslavském okresu jde někdo ze starších lidí za rakví a rozdává placky s medem a 
preclíky.“ 
  47) Lichačev D.S.: Povesť vremennych let /po Lavrentjevskoj letopisi 1377 g./, Sankt-
Peterburg 1999, str. 126; př. dle: Nestorův letopis ruský /Pověst dávných let/ (překlad K.J. 
Erben), Praha 1954, str. 198: „...kněhyně jeho pak rozdala mnoho bohatství klášterům a 
kněžím i chudým...“ 
  48) Šapkarev K.A.: cit. dílo, str. 89; př.: „...které v kostele po zádušní mši odváží a vezmou 
si je zde přítomní chudí chlapci.“ 
  49) Gnatjuk V.: cit. dílo, str. 411; př.: „Všelijaké šaty a různou veteš zesnulého rozdávají 
chudým.“ 
  50) Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 112; př.: „Symbolika mnohých reálií jednoduše nemůže být 
rozdělena na řadu rysů, jejich obřadní (mytologická) sémantika je zajišťována právě svou 
integritou.“ 
  51) Vakarelski Chr.: Etnografija na Balgarija, Sofija 1977, str. 497, cit dle Sedakova O.A.: 
cit. dílo, str. 113; př.: „...do 40-tého dne v domě zesnulého nemísí chléb-jak kyne těsto, tak by 
otékala duše zesnulého.“ 
  52) Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 114; př.: „Všechny části světa mrtvých, ʽonoho světaʼ jsou-
poživatelné...“ 
  53) ibidem; př.: „Obřadní hostina... doprovází každou scénu obřadu...“ 
  54) Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 115; př.: „...chléb je...-mimořádně vážnou reálií pohřebního 
obřadu.“ 
  55) Lutovský M.: Hroby předků, Praha 1996, str. 98. 
  56) Sumcova N.F.: cit. dílo, str. 67; př.: „Srbové kladou kousek pšeničného chleba do 
rakve.“ 
  57) Sumcova N.F.: cit. dílo, str. 68; př.: „V Rusku, na Ukrajině a v Bělorusku nosí 
v pominaljnyje* dny... na hroby perníky a žemle.“ 
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  58) Vakarelski Chr.: cit. dílo, str. 582; př.: „...pletenec (pečivo-pozn. aut.), který bývá snězen 
přítomnými ʽna zdravíʼ. Věří se, že teprve poté opustí duše dům...“ 
  59) Nosova G.A.: cit. dílo, str. 86. 
  60) Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 116-117. 
  61) Sumcova N.F.: cit. dílo, str. 68; př.: „...kladou do záhlaví mrtvého kousek chleba, který 
se pak rozděluje mezi ty, kdo byli na pohřbu.“ 
  62) Kotljarevskij A.: cit. dílo, str. 221. 
  63) Kotljarevskij A.: cit. dílo, str. 217. 
  64) Šapkarev K.A.: cit. dílo, str. 104; př.: „...na stole musí nutně být... chléb kupovaný, 
v žádném případě domácí.“ 
  65) Šapkarev K.A.: cit. dílo, str. 91; př.: „Na ustlanou postel pokládají i jeden chléb.“ 
  66) ibidem; př.: „...kladou pár železných hřebenů; jednu nádobu s vodou a jednu plnou 
mouky.“ 
  67) Šapkarev K.A.: cit. dílo, str. 105; př.: „Když nebožtík leží doma, pokládají (k němu-
pozn. aut.) nádobu s moukou, do níž postaví zapálené svíčky.“ 
  68) Šapkarev K.A.: cit. dílo, str. 104; př.: „...simid (bílé chlebové pečivo-pozn. aut.), který 
tam zůstane, dokud nebožtíka neodnesou ke hrobu, potom ho vezmou a odnesou zpět do 
domu zesnulého, rozdělí ho mezi všechny domácí, kteří ho snědí: aby štěstí/hojnost zůstalo 
v domě.“ 
  68a) ibidem; př.: „Velmi nechutný zvyk.“ 
  69) Vakarelski Chr.: Balgarski pogrebalni običaji, Sofija 2008, str. 109; př.: „...aby se 
hospodáři dařilo.“ 
  70) Šapkarev K.A.: cit. dílo, str. 105; př.: „...koupou a vody, ve které nebožtíka vykoupali, se 
trošku napijí všichni domácí...“ 
  71) Vakarelski Chr.: cit. dílo, str. 231. 
  72) Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 118-120. 
  73) Kovalevskij A.P.: Kniga Achmeda Ibn-Fadlana o ego putešestviji na Volgu v 921-922 
gg., Charkov 1956, str. 143. 
  74) Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 120; př.: „...ve většině případů je přesné určení ʽmagického 
typuʼ obřadního aktu obtížné.“  
  75) Šapkarev K.A.: cit. dílo, str. 93; př.: „...každý... před tím, než vejde do dveří, si nejdříve 
umývá a utírá ruce...“  
  76) Barsov E.V.: cit. dílo, str. 312. 
  77) Zíbrt Č.: Seznam pověr a zvyklostí pohanských z VIII. věku /Indiculus superstitionum et 
paganiarum/, Praha 1995, str. 20. 
  78) Vakarelski Chr.: cit. dílo, str. 105. 
  79) Etnografija na Balgarija /tom III-Duchovna kultura/, Sofija 1985, str. 195; př.: „Omývání 
teplým vínem je nutné, má-li zesnulý (na těle-pozn. aut.) ránu. Věří se, že ho to chrání před 
převtělením (strigofikací-pozn. aut.)“.  
  80) Lutovský M.: cit. dílo, str. 139. 
  81) Biegeleisen H.: Šmierč w obrzedach, zwyczajach i wierzeniach ludu polskiego, 
Warszawa /r. vydání neuveden/, str. 138; př.: „Slovinci v přesvědčení, že umírající skonává 
těžce proto, že ukradl len, či posunul hranice (svého-pozn. aut.) pozemku, spalují na jeho 
hrudi svazky lnu, nebo přesouvají hraniční kameny, a umírající je vysvobozen.” 
  82) Šapkarev K.A.: cit. dílo, str. 89; př.: „...které v kostele po zádušní mši odváží a vezmou 
si je zde přítomní chudí chlapci.“ 
  83) Kotljarevskij A.: cit. dílo, str. 211. 
  84) Gnatjuk V.: cit. dílo, str. 372; př.: „Nit, jíž byly svázány nebožtíkovy ruce, zašívají do 
dudu (dolního konce rukávů košile) muže, aby nebil manželku.“ 
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  85) Gnatjuk V.: cit. dílo, str. 376; př.: „Na hrob používá hrobník míru. Tou mírou bijí krávy, 
aby nestřečkovaly.“ 
  86) Džordževič T.R.: cit. dílo, str. 385; př.: „...upomíná o hluboké době kamenné.“ Jde-li 
skutečně o tradicionální pozůstatek z temného věku doby kamenné, lze konstatovat zcela 
opodstatněně, že délka přežívání obřadních prvků a kolektivních představ je zkrátka 
nepředstavitelná, tedy v současnosti chronologicky neohraničitelná. Pak (ani v tomto případě) 
nejde o žádnou obřadní intenci, ale prostě jen o ozvěnu z doby kamenné, kdy naši předkové 
při přípravě rubáše, vzhledem k obrovské závažnosti smrti a důležitosti správného vykonání 
pohřebního obřadu, odmítli užití kovového předmětu doby železné /např. nože/ coby 
pochybné a obřadem neustanovené „novinky“. Tento široce rozprostraněný modus operandi, 
dnes známý jako „zákaz železa“ v pohřebním obřadu, tedy musel přetrvat dva obraty v rámci 
modi sepeliendi (přechod k hojně se vyskytujícímu pohřbu žehem a návrat k pochovávání těla 
celého), proměnu způsobu života, světonázoru a religiozity ex radice a přitom se zcela 
nepochybně na celém slovanském území zachovat. Přitom nejspíš skutečně neobsahoval a 
neobsahuje žádné intencionální jádro, nýbrž vznikl pouze a jen v důsledku xenofobie, resp. 
neofobie lidí, jež ode dneška dělí mnoho tisíc (či desítek tisíc) let.  
  87) Biegeleisen H.: cit. dílo, str. 179; př.: „V Poznaňsku ʽrakev nikdy nezatloukají železnými 
hřebíky, ale dřevěnými cvočkyʼ, což je evidentně přežitek z časů, kdy ještě hřebíky, jakož 
ostatně železo vůbec, nepatřily k předmětům denní spotřeby. Ani na Rusi nelze rakve 
zatloukat železnými hřebíky, za tím účelem jsou užívány dřevěné kolíky.”   
  88) Etnografija na Balgarija /tom III-Duchovna kultura/, Sofija 1985, str. 195; př.: „...bez 
řezání či šití.“  
  89) Vakarelski Chr.: Etnografija na Balgarija, Sofija 1974, str. 592; př.: „...střižení rubáše 
pomocí ohně či kamenů, neřezání chleba nožem...“ 
  90) Vakarelski Chr.: cit. dílo, str. 588; př.: „...aby se chléb neřezal nožem, ale lámal se 
rukama, taktéž aby se nepoužívaly lžíce, ale aby se (chléb-pozn. aut.) namáčel za použití 
prstů.“ 
  91) Gnatjuk V.: cit. dílo, str. 257; př.: „...se nehodí obouvat ho do čjobot (druh obuvi-pozn. 
aut.), protože je v nich hodně železa, a v železe by se zesnulému na onom světě těžko 
chodilo.“ 
  92) Šapkarev K.A.: cit. dílo, str. 91; př.: „...stavějí pár železných hřebenů...“ 
  93) Lutovský M.: cit. dílo, str. 138. 
  94) Maximov S.V.: Nečistaja, nevedomaja i krestnaja sila, Sankt-Peterburg 1994, str. 181; 
př.: „...ʽvenčaljnaja sveča*ʼ se zapaluje... a někdy se staví umírajícím do záhlaví s úmyslem co 
nejrychleji ukončit strádání.“ 
  95) Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 122; př.: „...tvoří konkrétní obřadní akt, konaný na určitém 
místě a v určitý okamžik, vykonavatel (vykonavatelé) tohoto aktu, a předměty, pomocí jichž 
či nad nimiž je tento akt prováděn.“ 
  96) Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 125; př.: „Obřad pohřební a pominaljnyj* jsou v obasti 
slovanské obřadnosti charakteristické tím, že jde o obřady maximálně motivované.“ 
  97) Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 126; př.: „...je jeho symbolika bezprostředně spojena 
s představami o životě a smrti, jež jsou v rámci slovanského obrazu světa natolik obecné, že 
jsou vyjadřovány totožnými symboly v textech navzájem odlišných žánrů (pohádka, hádanka, 
zaříkání, pověrečný memorát, balada, lyrická píseň) a v jazykové sémantice.“ 
  98) Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 127; př.: „...jak chudá je terminologická osnova obřadu ve 
srovnání s jeho detailně propracovanou předmětně-operační strukturou.“ 
  99) Vakarelski Chr.: cit. dílo, str. 588; př.: „...jsou vzpomínáni jen na společných 
zadušnicích*.“ 
100) Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 128; př.: „Perifrází je třeba pohřbít nebezpečné, smrtonosné 
jméno.“ 
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101) Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 129; př.: „Stejně jako v celém obřadu, i v jeho zástupném 
slovníku dominuje pasivní ochranná magie.“ 
102) Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 132; př.: „Obraznost pohřebních termínů je natolik 
intenzivní, že se čistý termín těsně spojuje s básnickou alegorií, stabilní konstrukcí obřadní 
poezie-pláče.“ 
103) ibidem; př.: „Hranice mezi poetickou a neutrální nominací je v obřadní terminologii 
nestálá - a stejně tak je obtížné stanovit hranici mezi zažitými obřadními replikami a 
rozvinutými,  občas rytmicky a rýmově organizovanými, vlastními poetickými texty obřadu.“ 
104) Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 134; př.: „...rozdělení na ʽzesnulí svojeju* smerťjuʼ a 
ʽzesnulí nesvojeju* smerťjuʼ se vůbec neshoduje s opozicí naši/cizí, dobří/zlí.“ 
105) ibidem; př.: „...Jen slovník spojený s kořenem duš-* ... není užíván s negativním 
zabarvením.“ 
106) ibidem; př.: „...duše je tou nejrozšířenější nominací zesnulého po pohřbu.“ 
107) ibidem; př.: „Nominace všech zesnulých, zesnulých predkov*, odvozená od kořene  
rod-* ...má celkově kladnou konotaci. Není však třeba zapomínat na staroruský rod*, rod* 
ogněnnyj, rodstvo*, rožstvo*, roženije* s významem ʽpekloʼ, ʽpodsvětíʼ. 
108) Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 136; př.: „...rozdělení zesnulých na ʽpredkovʼ* a 
ʽzaložnychʼ*, ʽčístychʼ* a ʽnečístychʼ* není vůbec kategorické, jelikož i prvně zmínění, jak 
ukazují jejich označení, jsou těsně spojeni se světem slovanské chtonické démonologie, a jsou 
duchy ne-li přímo negativními, pak rozhodně ne pozitivními. V opozici náš/cizí jsou ne-li 
definitivně ʽcizíʼ, pak rozhodně ne zcela ʽnašiʼ.“ 
109) Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 137-141. 
110) Marinov D.: Izbrani proizvedenija, tom I /narodna vjara i religiozni narodni običaji/, 
Sofija 1981, str. 350; př.: „Když jsou sucha, vypraví se celá vesnice na hřbitov a tam se 
k bohu modlí za déšť.“ 
111) Gnatjuk V.: cit. dílo, str. 338; př.: „ʽZloději vykopávají mrtvoly, berou z rakve kost, a 
když (s ní-pozn. aut.) pak (zloděj-pozn. aut.) obejde dům, všichni spí jako mrtví, takže může 
něco (domácím-pozn. aut.) i zpod hlavy sebrat, a oni nic neslyšíʼ.“ 
112) Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 142. 
113) Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 147. 
114) Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 149; př.: „...kulminací pohřebního obřadu je nepochybně 
pominaljnaja* trapéza* v domě zesnulého, dvoureálný hodokvas, konající se zároveň ve světě 
ʽviditelnémʼ i ʽneviditelnémʼ, ʽzdeʼ i v záhrobí.“ 
115) Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 150; př.: „Přestupky ve výkonu pohřebního obřadu... mají 
za následek kosmické katastrofy.“ 
116) Sedakova O.A.: cit. dílo, str. 151; př.: „...že se jak zesnulí samotní, tak jiné s nimi 
spojené síly... nikdy neprojevují jako jednoznačně dobří duchové, nýbrž zůstávají tím, co je 
označováno jako ʽlevá božstvaʼ, numina* laeva...“ 
117) ibidem; př.: „...původní představu o každé smrti jako ne-svojej*.“ 
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                                              VIII. Obětování smrti 

 Tato krátká kapitola pojednává o původní možné intenci obětování 

v souvislosti se slovanským pohřebnictvím resp. s pohřebními obřady a v jejich 

rámci. Začíná souhrnem několika (povětšinou již uvedených) pramenných i 

sekundárních zpráv o slovanských funerálních obětech, o úkonech, jež 

obětováními být mohou, a relevantními myšlenkami badatelů.  

 Abu L-Hasan ‘Alí Ibn Al-Husain Al-Mas’údí se v 10. století zmiňuje o 

tom, že polabští Sorbové „...se sami upalují v ohni, když jim zemře vládce nebo 

náčelník, a spalují také jeho jízdní zvířata1).“ Lev Diakon popisuje, v rámci 

zprávy o bitvě Svjatoslava s Tzimiskem (Bulharsko r. 971), jak ruští vojáci 

naložili se svými zajatci po spálení svých mrtvých. „...πλείστους τῶν 

αἰχµαλώτων, ἄνδρας καὶ γύναια ἐπʼ ἀυτοῖς κατὰ τὸν πάτριον νοµον 

ἐπανασφάξαντες...2)“ O blíže neurčených polabských Slovanech píše r. 744 sv. 

Bonifác anglickému králi Aethibaldovi: „Za hodna chvály je mezi nimi 

považována žena, která vlastní rukou si přivodí smrt a shoří na stejné hranici se 

svým mužem3).“ Ibn Rosteh/Rusteh píše na přelomu 9. - 10. století o chování 

slovanských žen, kterým zemřel manžel: (ruský překlad D.A. Chvolsona) „Если 

у покойника было три жены, то та изъ нихъ, которая утверждаетъ, что она 

особенно любила его, приноситъ къ трупу его два столба и вбиваетъ ихъ 

стоймя въ землю, потомъ кладетъ третий столбъ поперекъ, привязываетъ 

посреди этой перекладины веревку, становится на скамью, и конецъ этой 

веревки завязываетъ вокругъ своей шеи: тогда скамью вытаскиваютъ изъ 

подъ нея, и женщина остается повисшею, пока не задохнется и не умретъ. 

После этого трупъ ея бросаютъ въ огонь, где онъ и сгараетъ4).“ Rosteh 

poskytuje ještě jednu tematicky shodnou zprávu, není ovšem jisté, zda se týká 

„Rusů“ slovanských či normanských (podobně jako Ibn-Fadlánův popis „pohřbu 

Rusa“): „Когда умираетъ у нихъ кто-либо изъ знатныхъ, то выкапываютъ 

ему могилу въ виде большаго дома, кладутъ его туда и вместе съ нимъ 

кладутъ въ ту же могилу какъ одежду его, такъ и браслеты золотые, 
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которые онъ носилъ; далее опускаютъ туда множество съестныхъ 

припасовъ, сосуды съ напитками и чеканеную монету. Наконецъ кладутъ 

въ могилу живою и любимую жену покойника. Затемъ отверстие могилы 

закладывается, и жена умираетъ въ заключении5).“ Al-Mas’údí informuje 

ještě o „Slovanech a Rusech“ v chazarské metropoli, že totiž „...spalují své 

mrtvé a s nimi jejich jízdní zvířata, zbraně a ozdoby. Když zemře muž, je s ním 

spálena zaživa i jeho žena, avšak zemře-li žena, není muž spálen. Stane-li se, že 

zemře nějaký neženatý muž, ožení jej po smrti; jejich ženy touží po tom, aby 

byly spáleny se svými manžely, aby mohli spolu vejít do ráje6).“ Ibn-Fadlán ve 

své zprávě, či v jedné její krátké části s názvem „pohřeb Rusa“, zmiňuje i 

obětování otrokyně7) (po orgii s ní, a všemožných dalších rituálních aktech). 

Následující tři zprávy se nezdají být na první pohled relevantní, k tématu však 

patří; bude ukázáno, že i v nich jde o obětování. Dokumentují totiž evoluci 

sakrifikační stránky obřadu. V jistém kraji Srbska „...пошто изнесу мртваца из 

куће, разбију боцу или тикву о кућни праг да не би убрзо још ко умро у 

њој8)“. V Rusku bývalo (a na venkově nejspíš ještě je) k omývání zesnulého 

užíváno zvláštní nádoby  „...которую выбрасывали в овраг или яму за село, 

иногда разбивали9).“ V rámci kremačních pohřbů [2.] jsou archeology nalézány 

střepy a různé součásti posmrtné výbavy zesnulého, přičemž jsou rozbitou 

keramikou provázeny i první pohřby (pod mohylami) těl nespálených. Ve střední 

a východní Evropě i dnes existují oblasti, kde mrtví dostávají na poslední cestu 

záměrně zničené („mrtvé“) předměty10). V ukrajinském Javorivském okresu 

„...як рівночасно з хорим є в господарстві хора курка, то її судьба рішає, по 

переконаню людий, про судьбу чоловіка. Здохне курка, то хорий 

виздоровіє, виздоровіє курка, то хорий мусить умерти11).“ O možném 

obětování lze (v době mohylového pohřbívání) soudit též podle rozložení těl 

v konkrétní mohyle; jedno je např. hluboko v jámě, druhé na úrovni terénu, a 

další v násypu. Vysvětlení sice může být čistě chronologického charakteru (pod 

zemí je první nebožtík mohyly a nad ním později zesnuvší), toto rozvrstvení 
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však může být i důsledkem intencionálního pohřebního aktu, obětování. 

Nejhlouběji možná „...byl pohřben výše postavený jedinec...,“ nad ním jeho 

žena, která „...muže ve smrti následovala...“ a nejvýše byli uloženi obětovaní 

„...služebníci nebo otroci12).“  

 Stran sakrifikační kvantifikace slovanského světa toho z důvodu 

pramenné a obecně zdrojové nedostatečnosti mnoho říci nelze. Existuje mínění, 

že reálné obětování lidí bylo spíše marginální tradicí13). Bez ohledu na názor 

však tato otázka nejspíše zůstane nezodpovězena. 

 Co se týče (tehdejšího a domnělého resp. uvědomovaného) důvodu 

obětování zajatců ruskými vojáky, šlo zřejmě o důsledek (fantazijního) 

transponování obrazu světa živých na svět záhrobní. To vyústilo v myšlenku, že 

i v záhrobí existuje instituce otroctví, a že kdo jako otrok zemře, ten bude 

otrokem i na onom světě. (Proto ruští vojáci raději umírali v boji, než by se 

nepříteli vzdali.) Zabití (obětovaní) zajatci-otroci měli tedy mít v záhrobí funkci 

otroků padlých slovanských bojovníků14). 

Pokud jde o Lvem Diakonem zmíněné obětované „zajatkyně“, byly 

nejspíš slovanského původu: zabity byly manželky Svjatoslavových (padlých) 

vojáků15). Jak bylo uvedeno, manželky na hrobech svých mužů obětovány byly. 

Manželky (obecně) se svému osudu zřejmě příliš nebránily: „...женщина 

думала, что она создана только для мужа, какъ созданъ рабъ для 

господина, она верила, что только чрезъ мужа т. е. вместе съ нимъ-она 

можетъ войти въ рай и блаженствовать...16)“.  

Na zabíjená a se zesnulým pohřbívaná zvířata existuje názor, že i ona 

měla nějakou symbolickou hodnotu a funkci, konkrétně měla zesnulému 

usnadnit přechod do země mrtvých17). 

Motivace veškeré sakrifikační činnosti, zmiňovaná prameny („aby mohli 

spolu vejít do ráje“ /Al-Mas’údí/), informanty („да не би убрзо још ко умро у 

њој“ /srbský obyčej rozbíjení láhve či poháru/), nebo pozdějšími badateli 

(zajištění otroků pro padlé bojovníky /obětování zajatců po bitvě s Tzimiskem/), 
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není vposledku ničím jiným, než (zjednodušující) interpretací pod vlivem 

vlastních představ, vědomostí a zkušeností. Na druhou stranu je prakticky jisté, 

že i sami „obětníci“ před cca 1000 lety měli o původní motivaci svého konání 

představu dosti mlhavou, resp. transponovanou do své současné skutečnosti → a 

transformovanou tak, aby jí odpovídala. Jednání samo (obřadní akt) zůstalo beze 

změny, ponětí o důvodu k němu se však proměnilo či vyprchalo, a bylo 

nahrazeno novým, lépe odpovídajícím okolní realitě.  

S přihlédnutím k intenzivnímu strachu, jejž Slované pociťovali k nečístym 

(prakticky ztotožněným se samotnou smrtí), k nebožtíkům (ztělesněním smrti), i 

k coby numina laeva pojatým čístym predkam (permanentně spojeným s oblastí 

smrti), je těžké skutečný objekt slovanského (a samozřejmě nejen jeho) strachu 

nevidět. Lidé se zkrátka děsili možná antropomorfizované, zcela nepochybně 

však antropopatizované smrti, (fantazijně) logicky nadělené těmi nejhoršími 

možnými lidskými vlastnostmi. Věřili v její absolutní terminační moc, již také 

zcela reálně zažívali; navíc smrt evidentně obdařili i lidskou hamižností. Proto 

se v jejich představách nikdy nespokojila jen s jedním mrtvým (z jednoho domu 

či obce), ale chtěla jich více; tato myšlenka asi navíc v praxi dobře fungovala 

např. u infekčních chorob. Zde je vhodné připomenout nedávnou ukrajinskou 

představu o současnosti onemocnění člověka a slepice na jednom statku, a 

pozici případného uzdravení slepice coby věštného znamení stran osudu 

člověka. → Smrt po svém „útoku“ (v podobě nemoci) na dům nikdy „neodešla“ 

s prázdnou; někomu život (ve slovanské představě) odebrala vždy. 

Vzhledem k její moci si nelze představit přístup prostého člověka k ní 

jinak, než jako přístup uctívače k (hrozivému a nevypočitatelnému)  božstvu. 

Modus operandi takového uctívače se může realizovat pouze v drastických 

(účinných) hilastických aktech, tedy aktech sakrifikačních → adresátem obětí 

všeho druhu (manželky, zajatci, otroci, osobní majetek, koně, dobytek) nebyli 

sami zesnulí, ale smrt. Aby tyto akty drastické čili účinné skutečně byly, bylo 

zapotřebí obětovat něco hodnotného (alespoň ab origine), pochopitelně však ne 
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hodnotného příliš; ne to, co mělo být prostřednictvím daného aktu zachováno. 

Pro zachování občiny či svobodného osazenstva domu bylo tedy třeba nabídnout 

smrti „ne tolik“ hodnotného jednotlivce: otroka, zajatce či manželku zesnulého; 

neměla-li tato děti a patřičné rodinné zázemí, stejně by v patriarchálním světě té 

doby (po smrti manžela) přežila jen těžko. Především však byla nepochybně 

vnímána jako majetek zesnulého, tedy jako něco, co k němu patří; a 

s přihlédnutím k „nakažlivosti“ smrti byla již v pojetí svého okolí nepochybně 

sama jaksi „mortigenní povahy“. Proto byla smrti obětována ona (nebo otroci, o 

jejichž možném statutu a ceně v očích společnosti není třeba hovořit), „aby 

nezemřel ještě někdo (hodnotnější) další“ → aby byla smrt touto obětí nasycena, 

a „odebrala se“ dál. 

O tom, že skutečným adresátem všech obětí byla nakonec smrt sama, 

hovoří i zde uvedená událost; obětování zajatců ruskými vojáky „pro“ své padlé 

spolubojovníky (s cílem zjednat jim záhrobní otroky). Smrt padlých v boji lze 

dle slovanských představ charakterizovat jen jako násilnou a předčasnou; takto 

zesnulí nespotřebovali svou sporu a neizbyli svojego veka. Byli tedy nečístymi, 

podle tehdejšího pojetí prakticky smrtí samotnou, a bylo-li obětováno jim, bylo 

obětováno smrti. Bylo by vhodné a na první pohled adekvátní myšlenku 

zakončit konstatováním, že motivací této oběti byla snaha o záchranu životů 

ostatních Svjatoslavových vojáků, nebo alespoň o umenšení ztrát, a je možné, že 

tomu tak skutečně (a uvědoměle) bylo. Určitě měl být takovýto výsledek cílem 

daného jednání via facti; není však příliš pravděpodobné, že by šlo o vědomý 

záměr s plnou znalostí skutečného adresáta oběti. Smrt v pozici adresáta a 

příjemce těchto funerálních obětí musela být tou dobou již dávno zapomenuta. 

Otázku, jak dlouho byli smrti obětováni lidé, samozřejmě zodpovědět 

nelze. Jisté je, že v rámci evoluce funerálních představ (ekvivalentně k otázce 

pohřbívání/nepohřbívání nečístych) bylo nepochybně obětování lidí (ať již 

s vědomím totožnosti konečného adresáta oběti či bez něj) postupně 

nahrazováno obětováním zvířat. Al-Mas’údí vlastně popisuje přechodnou etapu 
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tohoto evolučního (ideového) procesu, když sděluje, že Sorbové se po smrti 

vládce upalují, a spalují také jeho jízdní zvířata. Ke konci této vývojové fáze 

byla již jistě obětována zvířata výlučně, a motivací bylo prohlášeno zaopatření 

zesnulého na onom světě (koni, dobytkem etc.) Princip však samozřejmě zůstal 

stejný; u oběti lidské i zvířecí muselo dojít (a došlo) k ukončení života. Je dosti 

pravděpodobné, že u tradic akcentujících na pominkach rys hojnosti (a nikoliv 

postu) je již dříve zmíněné podříznutí slepice či porážka berana jen realizací 

potřeby uspokojit smrt („aby nezemřel někdo další“.)  

Evoluce funerálních názorů, představ a jednání probíhala dále, a 

intencionální zabíjení zvířat (byť ne s vědomím faktického adresáta oběti) 

začalo ustávat. Reliktem tohoto modu operandi resp. cogitandi je jistě i 

několikrát zmiňovaný strach z toho, že si mrtvý hospodář vezme svůj dobytek 

s sebou do hrobu (nutnost postavit ho při výnosu těla na nohy). Je to nejspíš 

nejasné vědomí dávné skutečnosti, kdy se tak dělo zcela samozřejmě 

(nepanoval-li zrovna hlad), tedy kdy byla chovná zvířata zesnulého majitele 

záměrně porážena. Byť v další sakrifikační fázi převládly evidentně zájmy 

ekonomické nad strachem z nespokojené smrti, nemohly převládnout zcela; 

strach ze smrti je samozřejmě antropologickou konstantou non plus ultra. Smrti 

tak bylo stále nutno poskytovat „něco navíc“ (krom zesnulého, jehož si právě 

vzala). A zde se hodí připomenout balkánský obyčej rozbíjet na prahu (či, 

v jiných tradicích, na místě, kde leželo tělo zesnulého) láhev nebo pohár „aby 

v domě v krátké době nezemřel ještě někdo“. Právě toto jednání je nedávnou a 

dnešní aktualizací staré myšlenky hilasticko-sakrifikačního aktu vůči smrti. Po 

fázi obětování lidí, a následně zvířat, nastoupila fáze „obětování“ neživých 

předmětů. I ty je však (zvláště proto, že příjemcem oběti je smrt) třeba „zabít“. 

To lze u neživých předmětů uskutečnit samozřejmě jen symbolicky: jejich 

zničením. Zničení poháru (jeho rozbití) je zbavením ho jeho řádného a užitného 

stavu ve světě živých; a i když není onen svět opačný vůči světu tomuto, přece 

se z hlediska života projevuje navenek svou neřádností a destrukcí. Uvedení 
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poháru do tohoto stavu je pak jeho znehodnocením v oblasti života a uvedením 

do oblasti smrti. Stejně je tomu samozřejmě i se zvykem rozbíjet mísu, použitou 

při omývání zesnulého. K potřebě obětovat nějakou část tohoto (řádného) světa 

se zde však ještě připojuje právě skutečnost, že bylo omýváno mrtvé tělo 

(ztělesnění smrti); vzhledem k myšlence nakažlivosti smrti, související nejspíš s 

fenoménem kontaktní magie, by tak byla nádoba nadále stejně živými 

nepoužitelná. 

Původním příjemcem obětí „za“ zesnulého byla tedy sama smrt, a 

obětováni byli původně lidé, následně zvířata, a nakonec předměty, 

symbolizující tento řádný svět; to vše za účelem pokud možno definitivního 

nasycení smrti bez toho, že by zemřel další člen společenství. Tento vývoj 

neprobíhal samozřejmě takto lineárně, přehledně a artikulovaně; záleželo vždy 

na konkrétní tradici. Že však probíhal (paralelně s vývojem strigofikačních 

představ), je zřejmé. 
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Poznámky a odkazy k VIII. kapitole: 

  1) Abu L-Hasan ‘Alí Ibn Al-Husain Al-Mas‘údí: Rýžoviště zlata a doly drahokamů /přeložil 
Ivan Hrbek/, Praha 1983, str. 274. 
  2) Caloensis historiae libri X, Bonnae 1828; L. IX, c. VI. p. 160; cit. dle Kotljarevskij A.: O 
pogrebaljnych obyčajach jazyčeskich Slavjan, Moskva 1868, str. 79-80; př.: „...a většinu 
zajatců, mužů i žen, podle svého národního obyčeje zabili jim na oběť...“ 
  3) Lutovský M.: Hroby předků, Praha 1996, str. 81. 
  4) Chvolson D.A.: Izvěstija o chozarach, burtasach, bolgarach, madjarach, slavjanach i 
russach Abu-Ali Achmeda Ben Omar Ibn-Dasta, Sankt-Peterburg 1869, str. 30; př.: „Měl-li 
zesnulý tři ženy, pak ta z nich, která tvrdí, že ho obzvláště milovala, přinese k jeho mrtvole 
dva sloupy a zarazí je nastojato do země, potom položí třetí sloup napříč, doprostřed tohoto 
břevna přiváže provaz, postaví se na lavici a konec toho provazu zaváže okolo svého krku: 
v té chvíli lavici zpod jejích nohou vytáhnou a žena zůstane viset, dokud se nezadusí a 
neumře. Poté její mrtvolu hodí do ohně, kde shoří.“ 
  5) Chvolson D.A.: cit. dílo, str. 40; př.: „Když jim umírá někdo z urozených, vykopou mu 
hrob v podobě velkého domu, a uloží ho tam spolu s jeho oděvem a zlatými náramky, jež 
nosil; dále tam spouštějí hojně potravinových zásob, nádoby s nápoji a raženou minci. 
Nakonec do hrobu ukládají živou a milovanou ženu zesnulého. Nato se otvor hrobu uzavře, a 
uvězněná žena umírá.“ 
  6) Abu L-Hasan ‘Alí Ibn Al-Husain Al-Mas‘údí: cit. dílo, str. 154. 
  7) Kovalevskij A.P.: Kniga Achmeda Ibn-Fadlana o ego putešestviji na Volgu v 921-922 
gg., Charkov 1956, str. 143. 
  8) Džordževič T.R.: Životni krug /rodženje, svadba i smrt u verovanjima i običajima našeg 
naroda/, Niš 2002, str. 404; př.: „...jakmile vynesou nebožtíka z domu, rozbijí o domovní práh 
láhev či pohár, aby v domě nezemřel v krátké době ještě někdo.“ 
  9) Nosova G.A.: Jazyčestvo v pravoslaviji, Moskva 1975, str. 85; př.: „...kterou vyhazovali 
do strže či jámy za vsí, někdy rozbíjeli.“ 
10) Lutovský M.: Hroby předků, Praha 1996, str. 117. 
11) Gnatjuk V.: Pochoronni zvičaji j obrjadi, in: Etnografičnij zbirnik, T. XXXI-XXXII, Lvov 
1912, str. 379; př.: „...je-li v hospodářství současně s nemocným i nemocná slepice, pak její 
osud rozhoduje, podle přesvědčení lidí, o osudu člověka. Zdechne slepice-nemocný se 
uzdraví, uzdraví se slepice-nemocný musí zemřít.“ 
12) Beranová M.: Slované, Praha 2000, str. 260. 
13) Lutovský M.: Hroby předků, Praha 1996, str. 82. 
14) Kotljarevskij A.: cit. dílo, str. 84. 
15) Kotljarevskij A.: cit. dílo, str. 85. 
16) Kotljarevskij A.: cit. dílo, str. 230; př.: „...žena myslela, že je stvořena pouze kvůli muži, 
jako je stvořen otrok pro svého pána, věřila, že jen skrze muže, tedy spolu s ním, může vejít 
do ráje i být šťastna...“ 
17) Kotljarevskij A.: cit. dílo, str. 241. 
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                                             IX. Sakažlivost smrti 

 Tématem této kapitoly je fenomén, velice pravděpodobně 

neuvědomovaný (zcela zřetelně) pozorovatelem ani samotnými aktéry obřadu, 

přece však obřadem nepochybně vykazovaný; zásadní, byť ne zcela jasná, 

představa o nakažlivosti smrti. Konkrétně jde o myšlenku, že se lze nakazit ne 

nemocí, v jejímž důsledku případně zesnulý skonal, nýbrž samotnou smrtí, tedy 

důsledkem nemoci (či zranění). Následují citace relevantních zpráv. 

  „Около мъртвото тяло идат всички болести, затова за здравето на 

другите лешът трябва да се изнесе час по-скоро и да се закопае1).“ Takto 

formulovaná motivace co nejrychlejšího odklizení mrtvého těla je dnes plně 

pochopitelná, je to však formulace 20. století; podstata sdělení zůstává stejná (co 

nejrychlejší zbavení se těla resp. „zneškodnění“ nebožtíka /smrti/), důvodem 

tohoto jednání však nebyl strach z onemocnění, ale přímo (nezprostředkovaně) 

ze smrti: z „přenosu“ smrti a dalšího skonu. Dům, kde ležel zesnulý je (v 

Bulharsku) považován v jisté míře a po jistý čas za nebezpečný2), 

pravděpodobně v důsledku myšlenky, že je v něm smrt po určitou dobu stále 

přítomna. Teprve opatření z období vlády Marie Terezie odsunulo pohřby (v 

oblasti střední Evropy) až na třetí den po smrti; před ním se lidé snažili těla 

zbavit co nejdříve, neboť se jeho přítomností cítili být ohroženi. Překládání 

umírajícího na zem zdůvodňuje jeden badatel v podobném duchu, a byť toto 

vysvětlení jistě není jediné správné, není chybné. „Mrtvý nemohl zůstat ležet na 

loži, neboť všechno, čeho se dotýkalo mrtvé tělo, bylo nebezpečné a muselo být 

později zničeno3).“ Ve středosrbské Šumadiji „...многи избегавају да носе 

мртваца... јер се боје да и они скоро не умру4)“. Jak již bylo (v rámci tématu 

obětování smrti) zmíněno, bylo v Rusku k omývání zesnulého užíváno nádoby 

„...которую выбрасывали в овраг или яму за село, иногда разбивали5).“ I 

kdyby nebyla smrti coby součást řádného světa živých nádoba „obětována“, 

byla by živými stejně nepoužitelná, jelikož jí byla „poskvrněna“ či „nakažena“. 

Odhození použitého hřebenu a mýdla (užitých k poslední úpravě těla) podle 
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některých v Bulharsku „..пази живите от умирачка6).“ Vodu, kterou byl 

omýván zesnulý (v ukrajinském Terebovelském okresu) „...виливають там, 

куди нїхто не ходить, бо вона може пошкодити. Не можна її виливати на 

город, бо не зародить7).“ Zajímavé je, že se smrtí může „nakazit“ právě voda, 

jíž je užíváno v pozici toho nejběžnějšího katartického (funerálního) prostředku. 

„Мястото, където е къпан покойник и където е изляна водата, се смята за 

нечисто. На такива места не се стъпва до 40 дни от смъртта и те се 

ʽочистватʼ. [...] ʽОчистванетоʼ може да стане като на това място се посипе 

зърно... и се повикат кокошките да го изкълват8).“ Jakási „esence“ smrti tedy 

evidentně přešla z mrtvého těla do vody, a jejím prostřednictvím do hlíny, na niž 

se lidé bojí vkročit ve strachu z možné „infikace“. Coby katarze není použito 

jiné vody, nýbrž symbolu (rolníkova) života, obilí; tím je porušené místo 

posypáno, aby je zrní „infikovalo“ naopak životem. Toto obilí však již není 

možné zasít pod vlivem představy jeho vlastního „nakažení“ smrtí; jsou tedy 

zavolány slepice, aby je sezobaly (odstranily). Ve Skopje se po výnosu vyleje 

všechna voda z nádob jak v domě zesnulého, tak v domech sousedů9). V tomto 

případě je dosti zřejmé, že o hygienu v dnešním slova smyslu nejde, a že 

zmiňované katartické a profylaktické jednání je vedeno představou nakažlivosti 

smrti, nikoliv nemoci. Vyjma intence zachování v domě vody pitné, se takto 

realizuje záměr jejího uchování coby katartického prostředku. Obřad naznačuje, 

že (nákazou) smrtí je ohrožen nejen člověk, jenž s ní přišel do styku, nýbrž i 

lidé, zvířata a rostliny, jež posléze přijdou do kontaktu s ním. On sám pak 

funguje doslova jako přenašeč (bacilonosič). (V Polsku) ten, kdo oblékal 

zesnulého „...nie wolno szczepić drzew owocowych, kdyż po jego ręce 

pozostałyby drzewa na zawsze płonne10).” Myšlenka „přenašečství” se (trochu 

nedůsledně) aktualizuje i v myšlence, že „...pszczelarzowi nie wolno przy 

wyprowadzeniu ciała zmarłego dotknąć trumny, boby mu natychmiast uleciały 

pszczoły11).”  
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Již uvedená ochrana zrna v přítomnosti zesnulého (hýbání s ním /se zrnem/ a 

jeho prosévání prsty «чтобы не мертвело»12)) prozrazuje stejnou představu 

nakažlivosti (případně „přenašečství“), jež je pozorovatelná v průběhu celého 

obřadu. V daném případě (ochrana zrna) je patrné, že se smrtí může nakazit i 

zrno/obilí/chléb; a že nakažlivá není pouze smrt, ale i život, konkrétně spora. 

Tato představa se realizuje v kontaktu ruky (živého člověka) s obilím, jež jí je 

protřásáno a prosíváno ve snaze „nakazit“ je sporou, a tím je ochránit. Dalším 

dokladem představy nakažlivosti jsou některá pravidla pohřebního obřadu: např. 

„не проносить покойника через поле13)“ (obecná nakažlivost smrti), či „не 

прикасаться к покойнику сеятелю, садовнику, пастуху...14)“ (představa 

„přenašečství“) etc. Umře-li kdo bez pokání (na severní Rusi), jeho příbuzní se 

příští tři týdny klaní každému, kdo přijde do kostela (nebo dokonce každému, 

koho potkají), a prosí ho o odpuštění nebožtíkových hříchů. Toto se provádí 

v důsledku představy, že se hříchy zesnulého přenášejí na živé, a to zvláště na 

ty, kteří se účastní pohřebního obřadu, „...или которымъ вообще будутъ 

кланяться его родственники15).“ Představa o „nakažlivosti“ (smrti/života/spory 

etc.) se na severu Ruska v postchristianizační době zřejmě aktualizovala 

v podobě myšlenky „nakažlivosti“ hříchu, přičemž prvotním mediátorem jsou 

zde reálie pohřebního obřadu (např. rakev při dotyku etc.), posléze jsou 

„bacilonosiči“/„přenašeči“ („nakažení“) příbuzní zesnulého.   

Existence představy o „nakažlivosti“ smrti  byla tedy ve slovanském 

areálu poměrně bezpečně prokázána; realizovat či aktualizovat se může 

v nespočetném množství obrazů a podob. Stejně jako původní myšlenka 

obětování smrti není tato představa patrná na první pohled, na druhou stranu je 

(pro Slovany) zcela přirozená a samozřejmá; je jimi žita. 
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Poznámky a odkazy k IX. kapitole: 

  1) Marinov D.: Izbrani proizvedenija, tom I /narodna vjara i religiozni narodni običaji/, 
Sofija 1981, str. 325; př.: „Kolem mrtvého těla se shromažďují všechny nemoci, proto je třeba 
s ohledem na zdraví ostatních mršinu co nejdříve vynést a pohřbít.“ 
  2) Vakarelski Chr.: Balgarski pogrebalni običaji, Sofija 2008, str. 226. 
  3) Lutovský M.: Hroby předků, Praha 1996, str. 83. 
  4) Džordževič T.R.: Životni krug /rodženje, svadba i smrt u verovanjima i običajima našeg 
naroda/, Niš 2002, str. 402; př.: „...se mnozí vyhýbají nošení nebožtíka... jelikož se bojí, aby 
brzy nezemřeli i oni.“  
  5) Nosova G.A.: Jazyčestvo v pravoslaviji, Moskva 1975, str. 85; př.: „...kterou vyhazovali 
do strže či jámy za vsí, někdy rozbíjeli.“ 
  6) Vakarelski Chr.: cit. dílo, str. 108; př.: „...chrání živé před smrtkou.“ 
  7) Gnatjuk V.: Pochoronni zvičaji j obrjadi, in: Etnografičnij zbirnik, T. XXXI-XXXII, Lvov 
1912, str. 372; př.: „...vylévají tam, kudy nikdo nechodí, jelikož může uškodit. Nelze ji 
vylévat na (zeleninovou) zahradu, protože pak neurodí.“  
  8) Etnografija na Balgarija /tom III-Duchovna kultura/, Sofija 1985, str. 195; př.: „Místo, 
kde je omýván zesnulý a vylita voda, je považováno za nečisté. Na taková místa se nestoupá 
v průběhu 40 dnů od smrti, a tato jsou ʽočišťovánaʼ. [...] K ʽočištěníʼ může dojít tak, že se to 
místo posype zrním... a zavolají se slepice, aby je sezobali.“  
  9) Šapkarev K.A.: Izbrani dela /tom četvrti, priredil d-r Tome Sazdov, Običaji, Obredi, 
Nosiji/, Skopje 1976, str. 104. 
10) Biegeleisen H.: Šmierč w obrzedach, zwyczajach i wierzeniach ludu polskiego, Warszawa 
/r. vydání neuveden/, str. 80; př.: „...nesmí roubovat ovocné stromy, jelikož by po doteku jeho 
ruky zůstaly stromy navždy plané.”  
11) Biegeleisen H.: cit. dílo, str. 81; př.: „...včelař se při výnosu nebožtíkova těla nesmí 
dotknout rakve, jelikož by mu hned uletěly včely.” 
12) Veleckaja N.N.: Jazyčeskaja simvolika slavjanskich archaičeskich ritualov, Moskva 1978, 
str. 143; př.: „aby nezamřelo“. 
13) Veleckaja N.N.: cit. dílo, str. 143-144; př.: „nepronášet zesnulého přes pole“. 
14) ibidem; př.: „zákaz dotýkat se zesnulého pro rozsévače, sadaře, pastýře...“ 
15) Barsov E.V.: Pričitanija sjevernago kraja cobrannyja E.V. Barsovym /časť I., Plači 
pochoronnyje, nadgrobnyje i nadmogiljnyje/, Moskva 1872, str. 312; př.: „...nebo obecně na 
ty, jimž se budou klanět jeho příbuzní.“  
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                                                   X. Žena a smrt 

 Další z ne zcela výrazných představ, (slovanským) obřadem ovšem 

vykazovaných, je představa o hlubokém vnitřním provázání ženy se smrtí. Již 

starověcí Číňané, kteří založili systém svého léčitelství na dvou principech jin 

(ženský princip) a jang (mužský princip), spojili jin se smrtí a jang se životem. 

Tento náhled na ženský a mužský svět tedy sice není ab origine slovanský, 

v pohřebním resp. „poporodním“ obřadu se však každopádně projevuje. 

V následujících citacích, jež tento fakt spolehlivě doloží, je často užito slova 

nečistá/nečisté; nejde o zde uváděný t. t. slovanské pohřební terminologie 

(nečístyj), přece však bylo k osobám (v rámci daného tématu) takto 

označovaným přistupováno s podobnou obezřetností. 

 (Srbsko) „У нашем народу се жена о порођају и неко време после 

порођаја сматра нечистом. У неким крајевима Србије жену која умре о 

порођају држе за нечисту и не уносе је у цркву, него је опевају пред 

црквом1).“ Tento modus cogitandi je příslušný všem Slovanům, zesnulá rodička, 

novorozenec i (malé) dítě byly všemi Slovany in natura za nečístych 

považováni, citovaní autoři však slova „nečistý“ ve funerální pozici neužívají. 

Za „(polo)normálně“ (tedy ne zcela normálně) zesnulou je v Bulharsku 

považována „...родилка, починала преди да е ʽочистенаʼ-т. е. преди да са 

изтекли 40 дни от раждането. Понеже е ʽнечистаʼ, тя не се опява в църква, 

нито пък я целуват при прощаване2).“ Uvedená lhůta (40-ti dnů) se přesně 

shoduje s povšechným slovanským názorem stran doby, po kterou duše/duch 

zesnulého po skonu na zemi ještě zůstává, než se vydá na cestu (za predkami) do 

nebe. I na Balkáně, kde je setrvávání zesnulého na zemi nahlíženo jako mnohem 

delší, jsou po dobu prvních 40-ti dnů konané pohřební akty nejčastější a 

nejintenzivnější. (Makedonie) „Ако мртовецот е жена леунка, не го спеваат 

внатре во црквата, туку надвор во тремот...3)“ Podle jiného zdroje je takto 

zesnulá (v Bulharsku) považována za nečistou a zádušní mše je jí sloužena ve 

stáji4).  Toto jednání je pravděpodobně podmíněno představou, že pakliže by 
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šestinedělce sloužili zádušní mši v kostele, pohněvali by si Boha; jde tedy o 

transponování dávné představy o nepohřbívání nečístych (do země vůbec, či 

alespoň ne na řádných hřbitovech) do současnosti, kdy v pozici karatele 

nevystupuje již mať-syra zemlja, nýbrž křesťanský Bůh. Toto jednání je pak 

projevem poměrně silné synkreze.  

 Ve východním Srbsku „...породиља се не пушта уза софру да једе док 

се не молитви, јер је галатна (нечиста)5).“  Rodička nebývá po nějakou dobu 

(povětšinou ve lhůtě 40-ti dnů po slehnutí) pouštěna k jídlu (jež je užíváno celou 

rodinou). Když se (v Černé hoře) rodička vrátí do domu z místa, kde porodila, 

„...сматрају се и она и дете као нечисти све до крштења. Због тога за то 

време жена мора јести и пити из засебног суда и не сме ништа од јела 

готовити или уопште спремати... за чељад6).“ (Ve Slovinsku) rodička po tři 

týdny od porodu „...не смије ходити изван куће, нити се прихваћа домаћег 

посла, особито не смије хљеб мјесити и јело готовити...7)“ (Dle jednoho 

informanta) nikdo z domácích, dokud se dům neočistí „...неће се заложити 

хлебом или каквим год смоком који се находи укући или у оним зградама у 

које је улазила породиља...8)“ Posledně zmíněné jednání je nepochybně určeno 

vírou, že je v domě po porodu vše nečisté; podle intenzity vykazovaného jednání 

a charakteru přístupu k rodičce, nemůže jít o jiné „znečištění“, než „znečištění“ 

smrtí. Celý dům, v němž došlo k porodu, je zkrátka ostatními nahlížen jako 

dům, ve němž někdo skonal; a rodička je pojímána jako nečístyj, přesněji: jako 

ještě nepohřbený zesnulý. K jídlu (pro celou rodinu) není pouštěna jistě s vírou, 

že kdyby se ho dotkla, nejen konkrétní pokrm, nýbrž všechno jídlo v domě by se 

zkazilo. Jí tedy ze zvlášní nádoby, do níž je jí někým jiným jídlo připraveno; je 

velice pravděpodobné, že musí být všechno snědeno, případně vyhozeno: vrátit 

ho zpět do spíže nejspíš nelze. Z uvedeného důvodu nesmí samozřejmě ani vařit. 

A co je nejdůležitější: „не смије хљеб мјесити9)“. Rodička se nesmí dotknout 

chleba ani chlebového těsta; jinými slovy, v přítomnosti rodičky je chléb 

v nebezpečí (všechen: i budoucí chléb). Stejně je chléb v nebezpečí 
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v přítomnosti zesnulého, na což obřad reaguje různými profylaktickými akty, 

z nichž asi nejběžnějším a nejprostším je zmíněné prosévání zrna/obilí rukou 

živého člověka. Podobně se v některých tradicích po skonu a výnosu těla 

vyhazuje domácí kvásek (je „znečištěn“/„nakažen“ smrtí); nový se bere od 

sousedů. Chléb (pokrm i obilí) je prostě lidmi (před smrtí) chráněn s maximální 

úzkostlivostí; stejná úzkostlivost se projevuje i v přístupu k rodičce, zejména 

v dohlížení na její „interakci“ s jídlem pro celý dům.  

 (V Černé hoře) „...од рођења па до четрдесетодневне молитве родиља 

се ни с ким не поздравља10).“ Lidé z vlastní občiny se k ní chovají podobně 

jako k (v indickém prostředí) párijovi, neboli k (ve slovanském prostředí) 

nečístomu; přesněji řečeno k zesnulému (do pohřbu). Nepochybně je vnímána 

jako pro ostatní nebezpečná. Je docela dobře možné, že tato funkce či 

charakteristika ženy stojí i za skutečností, že (v rámci rituálu umerščvlénije 

starikov) „...ритуальное умерщвление женщин удерживалось дольше, чем 

умерщвление мужчин11).“ Ne snad z jakési hypotetické msty (mužů); 

společenství jednoduše cítilo vnitřní blízkost ženy ke smrti.  

 Nečistá však po porodu není jen žena. „И дете је после рођења 

нечисто12).“ Dítě je ve skutečnosti příčinou nečistoty ženy, a jako takové je 

pochopitelně nečisté též. V okresu Boljevac v centrálním Srbsku „...некрштено 

дете не љубе, јер се сматра за нечисто. Исто је тако и у другим местима13).“ 

„Прво чишћење детета и породиље бива купањем14). Coby prvního 

katartického prostředku je zde, jako i v pohřebním obřadu, užito vody. V Gacku 

ve východní Hercegovině „...у неким кућама, купају дете сваки дан док се не 

крсти, јер, веле, погано је15).“ „И породиља и дете постају чисти купањем, 

молитвљењем, крштењем и ношењем детета у цркву о четрдесетници16).“ 

S výjimkou vody (koupele), jíž bylo nepochybně užíváno vždy, byly poslední tři 

zmíněné úkony v prechristianizačním období jistě zastoupeny akty obřadu, jenž 

se do dnešní doby nezachoval. Dítě i matka se musely (opět) stát živými lidmi, 

příslušnými tomuto světu.  
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 Skutečnost, že bylo (je) dítě po jistou dobu po porodu pojímáno nejen 

jako nečisté, ale též jako nečístyj resp. jako čerstvě zesnulý, poukazuje 

(„poporodní“) obřad na každém kroku. „У неким местима, кад се дете први 

пут купа молитвом, у њу се меће сребрна пара да би дете било чисто као 

сребро... Суд у коме је од попа донесена молитва баци се низ текућу воду 

или се окачи о какво родно дрво и ту се остави да сам од себе пропадне17).“ 

Uvedená motivace použití stříbra je jistě jen interpretací; zajímavé je, že je 

v tomto aktu užito stříbra a ne třeba železa, jež je slovanskému obřadu vlastní 

více. Přesto je zjevné, že je zde toto stříbro aplikováno coby profylaxe v rámci 

balkánské vampirické tradice; daný akt je tedy jen dalším dokladem pojetí 

čerstvě narozeného dítěte jako (potenciálního) nečístogo, a jednání s ním 

ekvivalentně funerálním antistrigofikačním aktům. Zahození nádoby je zase 

ekvivalentní ruskému odstranění či rozbití nádoby, užité k omývání mrtvého 

těla; že v ní byla přinesena svěcená voda (a dítěte či rodičky se nádoba možná 

ani nedotkla) nehraje roli: pro mýtické myšlení je důležité, že jí bylo užito 

v rituálu očisty něčeho, co bylo ve styku se smrtí, a tím se nádoba znečistila 

také. Hození do tekoucí vody má zase svůj protějšek (v rámci pohřebního 

obřadu) v zaobcházení s těly nečístych; ti byli (bylo-li to v dané oblasti možné) 

do vodních toků pohazováni taktéž, aby je voda odplavila. Je časté, že hned po 

porodu běží někdo z domácích za knězem pro svěcenou vodu. „Кад се молитва 

донесе кући, најпре се њоме породиља трипут запоји. Затим бабица њоме 

најпре попрска дете, па породиљу. Негде породиља њоме умије руке, лице 

и недра, па бабица попрска себе и све ствари по кући. Негде прска и све 

зграде у које је породиља улазила18).“ V postchristianizační době je užíváno 

samozřejmě vody svěcené, dříve to jistě byla voda obyčejná. Očistit je (v 

rituálním smyslu) třeba nejen rodičku a dítě, ale i všechny věci v domě, případně 

všechny domy, do nichž tato (před porodem) vešla; vše, čeho se rodička dotkla 

je rituálně nečisté. Stejně jako v případě čerstvě zesnulého, pouhá přítomnost 

její a dítěte „znečišťuje“ a rituálně porušuje všechny věci v jejím okolí (i dům), a 
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pro „živé“ je ohrožující. Pokud jde o porodní bábu, tato je (po smrti) ve 

slovanském světě spolu s čaroději považována ze nejnebezpečnějšího zesnulého; 

přirozeně v důsledku svého povolání: díky neustálému styku s „ne zcela 

živými“, a jejich uvádění do tohoto světa. (V Kosovu) jakmile dítěti zaváží 

pupeční šňůru „...окупају га, па воду проспу по кући. Ако је дете мушко, 

проспу је под наћве, а никако напоље... потом се окупа и породиља, па 

легне на прострто сено. Место јастука метну јој под главу корито у коме су 

окупали дете и покрију је покровцем19).“ Zde se (ekvivalentně pohřebnímu 

obřadu) aktualizuje představa o úrodnosi/plodnosti/hojnosti smrti. Proto se voda 

po vykoupání dítěte (jde-li o chlapce) vylije i pod díži (v níž kyne chléb); autor 

zdůrazňuje, že ven ne (jako by byla škoda o takto „opatřenou“ vodu přijít). A 

paralela rodičky s umírajícím (trudnoju smerťju) v aktu položení na seno 

nepotřebuje komentáře. K rodičce i k dítěti je zkrátka přistupováno jako k 

(umírajícím) zesnulým. V černohorské Boce Kotorské a v Hercegovině „...ʽпоп 

шјутридан мора доћи да у кући закрсти водицу и шњом окропи родиљу и 

дијете, па сву кућуʼ20).“ Jinými slovy: voda v domě je (po porodu) nečistá; zde 

je zřejmá paralela s vyléváním (po výnosu) vody v domě zesnulého (případně i 

v domech sousedů). Voda byla tedy zkažena událostí porodu stejným způsobem, 

jako jindy událostí smrti.  

(V okresu Boljevac) poté, co dítěti zaváží pupeční šňůru, „...одмах се 

ʽмало окупаʼ и метне на сламу21).“ Tato reciprocita s umírajícím je ještě 

zřejmější než v případě rodiččina položení na seno. Člověk je tudíž v takovýchto 

tradicích na slámu/seno pokládán při vstupu na tento svět a při odchodu z něj. 

V těchto dvou okamžicích jeho života je přístup okolí k němu prakticky totožný.  

Vztah k sotva narozeným (malým) mrtvým dětem se v postchristianizační 

době aktualizoval vztahem k dětem nekřtěným; takovéto děti si dle lidového 

mínění (v Bulharsku) nezaslouží řádný pohřeb a proto se je lid snaží křtít co 

nejdříve; může to dokonce vykonat porodní bába, vypadá-li to na brzkou smrt 

novorozence22).  
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„Веома често се мисли да су породиља и дете нечисти за четрдесет 

дана23).“ O odpovídající lhůtě v oblasti pohřebního obřadu již byla zmínka. Aby 

se rodička i dítě definitivně očistily, je zapotřebí, aby matka dítě 40-tého dne po 

porodu donesla do kostela, kde se nad ním kněz pomodlí. V Hercegovině, 

„...ако је женско... га донесе до престолне иконе очитавши ʽНиње 

отпушчајеши раба твојего, владико, по глаголу твојему и тако даљеʼ...24)“     

(V některých srbských obcích po porodu) „...и кућа се сматра 

нечистом... док се не донесе од свештеника ʽмолитваʼ... и њоме 

неочисти25).“ Stejně tak je v jistých bulharských oblastech považován dům za 

nečistý po jistou dobu od pohřbu svého obyvatele. Porod a skon jsou v těchto 

tradicích zřetelně, v jiných latentně pokládány za rovnomocné. 

Existence tohoto přístupu „živých“ k („ne zcela živým“) rodičce a dítěti 

jako k čerstvě zesnulým, byla bezpochyby prokázána. Zbývá osvětlit primární 

příčinu resp. principiální představu, uvedený přístup a pojetí zapříčiňující. Je 

možné, že tato představa koření v po celém světě rozšířeném, více či méně 

uvědomovaném a artikulovaném mýtu o věčném návratu, tedy v pojetí lidské 

existence jako množině reinkarnací. V rámci této myšlenky by novorozené dítě 

logicky přicházelo z oblasti, do které odešel starý člověk na konci svého 

předchozího života: z oblasti smrti. K lokalizaci místa, z něhož lidé na tento svět 

přicházejí, ve světě mrtvých však není nezbytně zapotřebí Slovanům či jinému 

etniku podsouvat nedostatečně potvrzenou teorii stran jejich „religiózního“ 

světonázoru (byť jisté údaje pro „slovanskou reinkarnaci“ svědčí). 

Pravděpodobně za závěrem, že narozené dítě vlastně přišlo do tohoto světa ze 

světa onoho, stojí prostá úvaha, i když nejspíš nejde o úvahu jednotlivce. 

Adekvátní takové úvaze bude myšlenka jinakosti světa mrtvých (nikoliv jeho 

opačnosti ve vztahu ke světu tomuto): tento svět má být od záhrobí oddělen 

vodní plochou, jež u Slovanů zaujímá pozici antického „Okeanu“; za ní leží 

pouze neznámo, o němž krom konstatování jeho neviditelnosti s obecnou 

platností nic dalšího říci nelze. Stejně lze postupovat při nahlížení smrti ze 
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striktně antropocentrického a svým způsobem sekulárního hlediska. Po smrti pro 

člověka buď všechno skončí, nebo zkrátka „odejde“ (někam jinam). Jelikož je 

náboženství či alespoň náboženské cítění a pojímání světa (i s vírou v posmrtnou 

existenci člověka) antropologickou konstantou, je jasné, že si Slované první 

možnost určitě nevybrali. V jejich víře zesnulý „odešel“, a odešel do neznáma, 

jež bylo samozřejmě lidskou myslí zabydleno jeho dříve zesnulými příbuznými 

etc. Přesná lokalizace a podoba onoho světa však zůstávala v oblasti víry 

jednotlivých rodin, rodů a kmenů. Jediné, ne čem se snad mohli všichni 

shodnout, byla jeho neviditelnost (živými) a jeho nepoznatelnost (živými). Zde 

si je třeba odpovědět na otázku, odkud dle Slovanů dávnověku přicházeli na svět 

děti? Vědomí či nevědomí kauzálního spojení pohlavního styku s porodem je tu 

však podružné; (obecná) odpověď na otázku po místu původu dětí byla patrně 

totožná s (obecnou) odpovědí na otázku po destinaci zesnulých; děti přicházejí 

z neznáma. Člověk na tento svět přichází z neznáma, a do neznáma odchází. 

Oblast, odkud přichází, je tedy asi totožná s tou, do níž směřuje. Zesnulý tedy 

odchází do záhrobí, z něhož na svět (jako dítě) přišel; otázka reinkarnace tu 

nehraje roli: děti jsou příchozími ze země mrtvých, a dokud nejsou rituálně 

očištěny, jsou přinejmenším stejně nebezpečné jako zesnulí, pravděpodobně 

však více (jsou přinejmenším trošku /a zjevně/ mobilní a projevují se /křikem, 

pláčem etc./). Je třeba rozhodně zdůraznit, že uvedený myšlenkový postup nebyl 

záležitostí jednotlivce. Zde přichází ke slovu archetypální svět kolektivního 

nevědomí; proto nebyl uvedený status čerstvě narozených dětí Slovany 

uvědomován a chápán takto jasně, spíše byl jen nějasně pociťován: novorozenci 

(a rodička) byli jednoduše „nečistí“. Přesto se toto nejasné pojetí dokázalo 

projevovat dostatečně silně na to, aby k nim bylo přistupováno, když ne přímo 

jako k nečístym, pak jako k nedávno zesnulým. Přijetí tohoto náhledu též 

poskytuje definitivní odpověď na otázku, proč po celém slovanském areálu 

(malé) zesnulé děti bez nejmenších pochybností považováni za nečístych byly. 

Otázka jejich vinnosti či nevinnosti v celém problému nakonec nehrála vůbec 
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žádnou úlohu, a důsledky vyplývající z pojetí časovoj smerti [2.] jsou jen 

interpretací (byť ne nesprávnou). Konečným důvodem byl jejich status „živých 

mrtvých“ → živých „hostů“/příchozích z oblasti smrti. Stejným (poporodním) 

rituálem přechodu, jako je rituál pohřební (pouze obráceným), je bylo zapotřebí 

uvést do světa živých a proměnit jejich status (z mrtvých v živé /např. vnesením 

kojence do kostela 40-tého dne od porodu/). Umřelo-li dítě ještě před obřadem, 

bylo mrtvé jaksi „dvojnásobně“ → a dvojnásobně nebezpečné; podobně matka. 

 Dítě bylo tedy příchozím ze záhrobí, a ženina funkce dárkyně života ji 

paradoxně velmi hluboce sbližovala se smrtí. Byla vlastně (toto je však 

formulace dneška) jakýmsi jednosměrným portálem, jímž smrt (díky ideové 

pozici novorozence) „vstupovala“ do světa živých. Co se ženina statutu 

z hlediska funerálního komplexu představ týče, lze hovořit o fenoménu GTK 

(gynaiko-thanatologické konstantě). 
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Poznámky a odkazy k X. kapitole: 

  1) Džordževič T.R.: Životni krug /rodženje, svadba i smrt u verovanjima i običajima našeg 
naroda/, Niš 2002, str. 106; př.: „Náš lid má rodící ženu a novorodičku za nečistou. 
V některých srbských krajích považují ženu, jež zemře při porodu,  za nečistou, a nevnášejí ji 
do kostela, ale zádušní mši jí slouží před kostelem.“ 
  2) Etnografija na Balgarija /tom III-Duchovna kultura/, Sofija 1985, str. 205; př.: „...rodička, 
zesnulá dříve, než byla ʽočištěnaʼ-to jest před uplynutím 40 dnů od porodu. Poněvadž je 
ʽnečistáʼ, není jí sloužena zádušní mše v kostele, ani není při rozloučení líbána.“ 
  3) Šapkarev K.A.: Izbrani dela /tom četvrti, priredil d-r Tome Sazdov, Običaji, Obredi, 
Nosiji/, Skopje 1976, str. 91; př.: „Je-li nebožtíkem šestinedělka, neslouží jí zádušní mši 
v kostele, leč venku na zápraží...“ 
  4) Vakarelski Chr.: Balgarski pogrebalni običaji, Sofija 2008, str. 371. 
  5) Džordževič T.R.: cit. dílo, str. 106; př.: „...rodičku nenechávají jíst u stolu dokud se 
nemolitví*, neboť je nečistá.“  
  6) ibidem; př.: „...jsou ona i dítě považováni za nečisté až do křtu. Z toho důvodu musí po tu 
dobu žena jíst a pít ze zvláštní nádoby, a nesmí vařit žádné jídlo, nebo pro rodinu cokoliv 
připravovat.“ 
  7) ibidem; př.: „...nesmí vycházet z domu ani nedělá žádnou domácí práci, obzvláště nesmí 
mísit chléb a připravovat jídlo.“ 
  8) Džordževič T.R.: cit. dílo, str. 107; př.: „... nepojí chléb ani jakoukoliv přesnídávku, která 
se nalézá v domě či v těch budovách, do nichž rodička vešla.“ 
  9) „nesmí mísit chléb“. 
10) Džordževič T.R.: cit. dílo, str. 106; př.: „...od porodu až do molitvi* čtyřicátého dne se 
rodička s nikým nezdraví.“ 
11) Veleckaja N.N.: Jazyčeskaja simvolika slavjanskich archaičeskich ritualov, Moskva 1978, 
str. 87; př.: „...rituální usmrcování žen se udrželo déle, než usmrcování mužů.“ 
12) Džordževič T.R.: cit. dílo, str. 107; př.: „Po porodu je nečisté i dítě.“ 
13) Džordževič T.R.: cit. dílo, str. 109; př.: „...nekřtěné dítě nelíbají, jelikož je považováno za 
nečisté. Tak se (s ním-pozn. aut.) jedná i na jiných místech.“ 
14) Džordževič T.R.: cit. dílo, str. 107; př.: „K první očistě dítěte i rodičky dochází koupelí.“ 
15) Džordževič T.R.: cit. dílo, str. 108; př.: „...v některých domech koupají dítě do křtu každý 
den, neboť, jak praví, je odporné/nečisté.“  
16) Džordževič T.R.: cit. dílo, str. 107; př.: „Rodička i dítě se očišťují koupelí, pokropením 
svěcenou vodou, křtem a přinesením dítěte do kostela o četrdesetnici*.“  
17) Džordževič T.R.: cit. dílo, str. 109; př.: „Na jistých místech, když se dítě poprvé koupe v 
molitvě*, hodí se do ní stříbrná mince, aby bylo dítě čisté jako stříbro... Nádoba, v níž byla od 
popa molitva* přinesena, se hází do tekoucí vody, nebo se zavěsí na nějaký plodící strom, a 
zanechá se zde až sám od sebe spadne.“ 
18) ibidem; př.: Jakmile se molitva* přinese do domu, nejprve se z ní rodička třikrát napije. 
Potom s ní (porodní) bába postříká nejdříve dítě, a rodičku. Někde si s ní rodička umyje ruce, 
obličej a lůno, a bába postříká sebe a všechny věci v domě. Někde postříká i všechny domy, 
do nichž rodička vešla.“ 
19) Džordževič T.R.: cit. dílo, str. 108; př.: „...vykoupou ho a vodu rozlijí po domě. Je-li dítě 
mužského pohlaví, rozlijí ji pod díži, ne ven... pak se vykoupe i rodička, a lehne si na 
rozložené seno. Místo polštáře jí dají pod hlavu necky, v nichž vykoupali dítě, a přikryjí ji 
dekou.“ 
20) Džordževič T.R.: cit. dílo, str. 109; př.: „...ʽmusí pop nazítří přijít, a posvětí vodu, a 
pokropí s ní rodičku i dítě, a celý dům.ʼ“  
21) Džordževič T.R.: cit. dílo, str. 107; př.: „...ihned se ʽtrochu okoupeʼ a hodí se na slámu.“ 
22) Vakarelski Chr.: cit. dílo, str. 369. 
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23) Džordževič T.R.: cit. dílo, str. 110; př.: „Velmi často je usuzováno, že jsou rodička i dítě 
nečistí čtyřicet dní.“  
24) Džordževič T.R.: cit. dílo, str. 110; př.: „...jde-li o holčičku, donese ji k oltářní ikoně čta 
ʽNyní můžeš svého služebníka, Pane, podle svého slova propustit a tak dáleʼ...“ Překlad NZ 
textu dle: Nový Zákon (z původního řeckého znění přeložil a vysvětlivkami opatřil Dr. Ondřej 
M. Petrů O.P.) 3. vydání, Křesťanská akademie Řím 1976 
25) Džordževič T.R.: cit. dílo, str. 106; př.: „...je i dům považován za nečistý... dokud se od 
kněze nepřinese ʽmolitvaʼ*... a neočistí se s ní.“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 163 

                                                                     XI. Závěr  

 Z důvodu pramenné nedostatečnosti se nemohla tato práce věnovat 

komplexu slovanských pohřebních představ, a obřadů z nich vycházejících, 

v krátkém perichristianizačním období a ve východoslovanském areálu, 

výhradně. Přesto bylo poukázaní tématu v aktualizaci dneška (cca od počátku 

19. století do přítomnosti), a v rámci lokalizace obecně slovanské, hodnotné ipso 

facto, a pro vlastní (oficiální) téma práce přínosné poskytnutím možnosti 

prokázat dochování (byť nemnoha) dosvědčených obřadních aktů a obecně 

prvků slovanského pohřebnictví do dneška. Především však lze na materiálu 

„dnešního“ obřadu spolehlivě doložit ne snad (chronologickou a geografickou) 

neměnnost, uniformitu a monolitnost, nýbrž stabilitu a pružnost, nezasahující za 

rámec principiálních pojetí a představ, v nichž veškerá funerální činnost Slovanů 

koření, a na nichž spočívá. Tato (v abstraktním i konkrétním smyslu) principia 

funeris Slavonica se skutečně v průběhu milénia nezměnila, jak bylo na mnoha 

příkladech prokázáno, pouze se v různých dobách a v různých tradicích 

aktualizoval a akcentoval jeden konkrétní aspekt, vycházející z téhož stabilního 

souboru představ a idejí. To byla též základní teze této práce: podstata a smysl 

pohřebního obřadu se v průběhu času nemění.  

Následuje výčet (shrnutí) spolehlivých informací stran slovanské funerální 

reality v období perichristianizačním, případně již dosti postchristianizačním, 

přesto současnosti chronologicky dosti vzdáleném. (Všechny uvedené zdroje, 

pramenné i sekundární, již byly v textu pojednány a odkázány.) 

V rámci kremačního modu sepeliendi  byly spálené ostatky Slovany 

ukládány nejdříve (v urnách či samy o sobě) do mělkých jam, nebo byly 

jednoduše „rozprašovány“ po povrchu. Samotné jámy bývaly později 

zahrnovány větším množstvím hlíny, takže se na povrchu tvořil malý kopeček, 

což mohlo být samotným počátkem budování mohyl a kurhanů, do nichž byly 

posléze ukládány (v období inhumačním) taktéž ostatky nespálené. Doklad 

slovanských mohyl poskytují (krom jiných) např. Capitulária z r. 785.  
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Existenci kremačního modu ve slovanském světě pojednává např. r. 744 

sv. Bonifác (polabští Slované), před rok 852 ho zařazuje a dokládá Nestor (a 

konstatuje, že Vjatičové tak jednají „i nyní“, tedy počátkem 12. století), a 

v průběhu století 10. ho v této chronologické následnosti verifikují Ibn-Vahšíja, 

Ibn-Rosteh, Ibn-Fadlán, Al-Mas’údí a Lev Diakon. Ibn-Fadlán nejspíš nepíše o 

Rusech slovanských, vzhledem k folklórně-rituální spřízněnosti slovanského a 

skandinávského živlu té doby však jeho svědectví svou hodnotu má.  

Po opuštění kremačního modu a kurhanového/mohylového pohřbívání 

(což jistě nebylo jednorázovou záležitostí) Slované své mrtvé pohřbívali „in 

agris sive in silvis“, což zřejmě povětšinou nebylo pohřbívání náhodné (nešlo asi 

o modus operandi ad hoc); pravděpodobnější je že měla každá rodina, rod či 

kmen své větší či menší místo, kam své mrtvé příbuzní ukládali po delší dobu. O 

obecné lokaci těchto pohřbů („na polích nebo v lesích“) informaci podávají 

např. r. 1039 Hnězdenská nařízení, přičemž se lze dosti oprávněně domnívat, že 

tyto „pohřby“ zahrnovaly i naložení s ostatky nečístych (především pohození /v 

houští, na mezi, podél cesty, na křižovatce/, případně odplavení /větším 

potokem, řekou/); výslovně to zde však uvedeno není. Před r. 1139 († sv. Otty) 

byl však na území dnešního Polska vydán zákaz pohřbívat na polích a v lesích 

sebevrahy a oběšence; pod prakticky stejnou formulaci Hnězdenských nařízení 

tedy nakládání s pozůstatky nečístych skutečně spadat může. Posledně zmíněný 

zákaz krom toho dokládá (dnes běžně neočekávaný) boj církve za normální 

pohřbívání těchto lidí.  

Obětování „za“ zesnulé je u Slovanů široce doloženo (většinou v rámci 

kremačního obřadu). Zcela nedobrovolnou oběť zajatých bojovníků nepřítele 

dokumentuje Lev Diakon r. 971; následují doklady obětí „dobrovolných“ či 

alespoň polodobrovolných, přičemž míru této dobrovolnosti dnes pochopitelně 

určit nelze. Al-Mas’údí píše v první polovině 10. století, že se Sorbové sami 

upalují „když jim zemře vládce“, přičemž ono „sami“ neznamená 

pravděpodobně „jednotlivci sami“, nýbrž „kmen sám“ → jednotlivci jsou 
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kmenem určeni; verifikovat takový výklad však samozřejmě možné není. 

Zbývající doklady zmiňují v pozici obětí již pouze ženy (manželky či otrokyně) 

a zvířata („oběti“ neživých věcí z dob relativně nedávných zde uváděny nejsou), 

což je třeba chtě nechtě považovat za evoluci sakrifikační stránky obřadu. Ibn-

Fadlán ve své zprávě uvádí oběť otrokyně cca r. 921, a již r. 744 sděluje sv. 

Bonifác, že úctu svého společenství si získává žena (u polabských Slovanů), jež 

si sama přivodí smrt (a skončí na hranici se svým manželem); zde lze tedy 

„dobrovolnost“ alespoň do jisté míry předpokládat (zřejmě nešlo o povinnost).  

Sebevraždu ženy (manželky) popisuje i Ibn-Rosteh, a dále píše, že když zemře 

urozený Rus (normanský či slovanský), je mu zbudován hrob „jako dům“, a do 

něj je spolu s ním uloženo šatstvo, jídlo, pití, ozdoby, a za živa i jeho milovaná 

žena, jež pak po uzavření hrobu v osamění umírá. Tato zpráva je však důležitá 

především ve spojitosti s „dnešním“ obřadem; důležitou intencí „současného“ 

obřadu je symbolické vybudování (v zásvětním prostoru) nového domu pro 

zesnulého: jde tedy o potvrzení existence konkrétního obřadního aktu. Tento 

rituální úkon se (bez svého sakrifikačního aspektu) zachoval po více než tisíc 

let. A vposledku ještě Ibn-Rosteh zmiňuje rituální sebezraňování pozůstalých 

žen, což lze nakonec (ovšem bez verifikace) nahlížet jako další etapu evoluce 

sakrifikačního aspektu pohřebního obřadu. Podobně k přechodné vývojové etapě 

aktu obětování poukazuje Al-Mas’údího zpráva o současném „spalování“ 

příslušníků kmene Sorbů a jízdních zvířat zesnulého. 

 Do dnešního dne se zachovalo též velké množství zpráv z pre-, peri-, i 

postchristianizační doby, popisujících povšechný slovanský obřadní akt 

pominki. Ne zcela jistě, avšak velice pravděpodobně se jich týkají informace 

z Capitulárií z r. 785; slovo „trjeby“ (trjeby) uvádějí na první pohled spíše ve 

výnamu „idolothyta“, vzápětí je však zmíněno ukládání ostatků do mohyl; proto 

jde možná o jeden tematický celek: v tom případě má slovo trjeby význam stsl. 

slova strava (strava), tedy pokrmy na pominkach. Nestor zařazuje zvyk 

pořádání tryzny (u nejmenovaných slovanských kmenů) do období před r. 852, a 
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sděluje, že Vjatiči tak jednají „i nyní“ (začátek 12. století). Bulharský vládce 

Boris se (dotazem č. 98) r. 866 u papeže Mikuláše I. informuje, zda je třeba 

sebevrahům konat oběti; na mysli má velice pravděpodobně pokrmy na 

bulharských pomen(ech) resp. samotný jejich obřadní akt. Na přelomu 9. a 10. 

století zmiňuje slovanské výroční pominki na hrobě Ibn-Rosteh, a konstatuje 

požití cca 20 džbánů medoviny, (a obecně) jídla a pití. Toto je doklad dodnes 

poměrně hojně rozšířeného konzumačního rysu slovanských pominok: množství 

alkoholu. Pod r. 969 (v rámci popisu Olžina pohřbu) Nestor znovu dokládá 

existenci slovanské tryzny na Kyjevské Rusi; zmiňuje Olžino zapovězení konat 

nad sebou tryznu (tento obřadní akt byl tudíž evidentně v prechristianizačním 

období samozřejmostí). V jisté bulharské farní knize ze 16. století je 

poznamenána nutnost pořádat za zemřelé pomeni, i s jejich výčtem; 

nesrovnatelně hodnotnější je však tato zpráva v pozici důkazu stability 

pohřebních aktů, a tedy logicky i představ, kterými jsou tyto určovány: 5 z celku 

8 datací soukromých pomen(ů) se totiž do současnosti zachovalo beze změny. 

Ve sborníku z církevního sněmu, pořádaného r. 1551, je uvedeno jednání, 

probíhající patrně na kalendářních pominkach na hrobě, byť zde není zmíněno 

žádné jídlo ani pití; charakter tohoto jednání je však pominkam až příliš vlastní, 

než aby mohlo jít o nějaký jiný lidový (kalendářní) obyčej. Instrukce pro faráře 

olomoucké diecéze z r. 1674 pak „pohřební hodokvasy“, tedy pominki, zakazují.  

 Fenomén nečístych je také doložen poměrně rozsáhle; již r. 866 se ve výše 

poukázaném dotazu (č. 98) ptá bulharský kníže Boris papeže Mikuláše, zda je 

nutno pohřbívat sebevrahy; zcela zřejmě pod vlivem představy o jejich 

„nečistotě“. V PVL Nestor pod r. 1015 popisuje výnos Vladimírova těla, jako by 

šlo o tělo nečístogo: prolomenou podlahou. I tato zpráva je mnohem cennější 

v pozici důkazu stability pohřebních aktů; počátkem 17. století bylo vybouranou 

stěnou Archangelského chrámu v Moskvě vyneseno tělo Borise Godunova. Dále 

Nestor k r. 1096 uvádí Tugorkanův pohřeb na křižovatce: mezi dvěma cestami; 

tedy často užívané lokaci pro zakopání ostatků nečístych. Na území dnešní 
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České republiky jsou až do 12. století archeologicky doloženy „operace 

s mrtvým tělem“, tedy antistrigofikační akty v rámci vampirické tradice. Již od 

cca 14. století až do r. 1771 v Rusku oficiálně existovaly skudeljnicy, jámy 

k dočasnému uložení těl nečístych. Bulharský rukopis ze 16. století pak 

(evidentně popům) ukládá pro sebevrahy zádušní mše nesloužit a pomeni 

nepořádat. A r. 1628 se v listu patriarchy zakazuje sloužení zádušních mší 

sebevrahům a těm, kteří zemřeli nagloju smerťju; a také jejich pohřbívání na 

křesťanských hřbitovech. → Zde lze poukázat na ještě nedávnou praxi 

nepohřbívání sebevrahů a nekřtěných dětí v areálu křesťanského (a tedy 

normálního) hřbitova.  

 Evoluci ideového strigofikačního „světonázoru“ ve slovanském světě 

zprostředkovává Nestor; otázkou však zůstává nakolik zjevně tato evoluce 

probíhala v žitém světě širokých lidových vrstev. K r. 969 v souvislosti 

s pohřbem kněžny Olgy zmiňuje radost lidí, kteří ji vidí ležet v těle 

(neporušeném) „po mnohá léta“. Pod r. 1072 píše o exhumaci Borise (a Gleba), 

přičemž podotýká, že (po otevření rakve) „naplnil se chrám vůní líbeznou“. R. 

1091 došlo k další exhumaci (opata Theodosije), jehož tělo, dle Nestorova 

popisu, též vykazovalo jisté známky zachovalosti. K r. 1106 Nestor zmiňuje 

smrt jistého Jana, jenž zemřel ve věku 90-ti let, a pohřben byl na normálním 

hřbitově. R. 1113 pak ve věku 92 let zemřela abatyše Lazarova monastýru. 

V posledních dvou případech Nestor ani vzdáleně nenaznačuje ideu perežítogo 

veka, a neposkytuje nejmenší možnost soudit, že by snad mohli abatyše či Jan 

čužoj vek zajedáť. V případech předchozích se opět ani v nejmenším nepodivuje 

nad fenoménem po dlouhá desetiletí zachovalého těla, či nad vykazováním 

určitých „životných příznaků“ těly mrtvými; pro běžného Slovana daného 

období něco nepředstavitelného.  

 Na existenci ideje perežítogo veka na Kyjevské Rusi lze naopak soudit 

díky jedné zmínce v IL. K r. 1024 jsou zmiňováni jistí podvodníci v Suždalcích, 

kteří zabíjeli „starou čeleď“ pod záminkou, že zadržuje hojnost/úrodu. Je dosti 
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pravděpodobné, že právě v rámci zmíněné představy konali, nebo že bylo pod 

vlivem daného pojetí jejich jednání lidem akceptováno. Jde o doklad další 

z komplexu představ slovanské funerální reality. 

 Dnešní (bulharský) obřadní akt opalvane či (ruský) úkon, popisovaný 

slovy greť rodítelej, zmiňuje zřejmě v 15. století Michael z Janowiec, a v 

polovině století 16. na něj poukazuje sborník z církevního sněmu, svolaného 

Ivanem Hrozným kvůli nepořádkům v církvi ruské. První píše, že lidé 

rozdělávají ohně v souvislosti s dušemi svých drahých, druhý popisuje 

rozdělávání ohňů o Velkém čtvrtku, a volání na mrtvé. Obě zprávy je tedy 

možno považovat za důkaz existence konkrétního obřadního aktu, dochovaného 

až do dneška. 

 Na území dnešní České republiky je s největší pravděpodobností doložen 

akt, zvaný (ukrajinsky) Žarty z trupom či Zabavi pri vmerci, v 11. století 

výnosem Břetislava II. a ve století 12. Homiliářem Opatovickým. 

 Ibn-Fadlan krom kremace a oběti (otrokyně) verifikuje také existenci 

dávné obřadní součásti pohřbu, orgii; tu lze (v náznaku) dohledat v igrach pri 

pokojnom ještě v současnosti. Dále Fadlan informuje o množství vína, jež bylo 

popíjeno v průběhu 10-ti dnů až do samotné kremace. Stejně jako Rosteh, 

poskytuje tedy Fadlan důkaz existence „alkoholické stránky“ slovanské 

(případně konceptuálně nepříliš odlišné skandinávské) tryzny.  

 Ekvivalenci „současné“ nutnosti nářku pro zesnulého dokládá v polovině 

15. století v Dubrovníku Filip de Diversis; nájemné plačky.  

 Obyčej rituálního zasypávání hrobu hrstmi hlíny je znám a praktikován 

přinejmenším od raného středověku. 

 Zvyk obřadného přepravování zesnulého (na hřbitov) potvrzuje Nestor 

pod r. 1113; po své smrti (16. ledna) byl kníže Svatopluk na saních dopraven do 

kostela sv. Michaela. Že jde o zvyk opravdu pradávný, nepřímo potvrzuje 

Vladimír Monomach ve svých Naučeních; proslov zahajuje poukazem na svůj 

vysoký věk, a namísto slov „jsa stár“, či „jsa na konci života“, říká (ve stejném 
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významu) „sedě na saních“ → takto či podobně (intencionálně stejně) 

formulovaný výrok byl tedy používán jako frazeologizmus již ve 12. století. 

Tento obřadní akt, dokládaný autory ve slovanském prostředí porůznu ještě před 

cca 100 lety, má svůj hypotetický počátek v době jistě hluboko 

prechristianizační.  

 A posledním je doklad reciprocity funerálních postojů a představ na Rusi 

nyní a před devíti sty lety; konkrétně se jedná o pojetí chudého jako obřadného 

zástupce zesnulého (a tedy příjemce rituálních obětí). K r. 1113 Nestor 

v souvislosti se zmíněným skonem knížete Svatopluka uvádí, že jeho vdova 

porozdávala mnoho „bohatství“ též chudým.  

 Jak bylo nyní přehledně a názorně poukázáno, mají některé konkrétní 

obřadní představy, pojetí a akty svůj původ v době, vzdálené minimálně 400, 

500, 600 let, a jiné v době těsně postchristianizační, perichristianizační, či 

dokonce hluboko prechristianizační. Nesrovnatelně důležitější je ovšem zřetelné 

prokázání jen těžko představitelné stability a trvanlivosti (slovanského) 

pohřebního obřadu, k němuž na několika konkrétních představách, aktech, či 

jednotlivých jejich elementech došlo. Takto doložená stabilita totiž badateli 

nadále umožňuje s jistou mírou pravděpodobnosti i v dosti vzdálené minulosti 

určité ekvivalenty prvků současného obřadu předpokládat a zpětně dovozovat.  
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Příloha I. - (Tabulka) 
 
V tabulce je podán souhrn aktů pohřebního obřadu a soukromých pominok. Ve své celistvosti 
se nevyskytuje ani v jedné z lokálních variant (tradic). V prvním sloupci je uveden samotný 
akt a ve druhém terminologie jej označující. Vykřičník ve třetím sloupci na úrovni řádku 
označuje případné doložení aktu většinou známých popisů. 

                 
 
                  Obecné schéma pohřebního obřadu1) 

                                 (východoslovanský a jihoslovanský materiál) 
                   Obřadní akty                    Terminologie  Oblastní 

zastoupení 

           PŘÍPRAVA NA SMRT 
          (u starců) 

глядець ӯ дуб (blr.), поглядаць до  
дому (blr.), собираться замуж (blr.)   

 

1. Příprava oděvu          !              

2. Příprava rakve (či prken)   

3. Zvláštní rituály s rakví: stojí se před 
ní bez čepice; naplňuje se obilím, jež 
se následně rozdává 

  

4. Pořádání pominok za sebe sama (jsou 
podobné pominkam výročním, či 
pominkam čtyřicátého dne) 

Помана /pomana/ (s.-z. Bulharsko)  
 

                      POHŘEB  
                   (celý obřad) 
 
 
 
 

Похороны (rus.), хаӯтуры (хоӯтуры)  
(blr.), комашня (ukr.), правёж (kursk.),  
хутить (s.-rus.), честить (kostr.), 
ховать (ukr.), поховаты (blr.), землю  
парить (smol.) 

 

           DO OKAMŽIKU SMRTI   
5. Rozloučení umírajícího se zemí (jeho 

vynesení na pole či na dvůr) 
  

6. Rozloučení umírajícího se sousedy a 
blízkými; odpuštění dluhů 

  

7. Poslední zpověď, poslední přijímání,  
poslední pomazání; zároveň 
dohadování  
se stran konce 

соборование (csl.), «отправити» (csl.),  
вити (poles.), причащение (csl.) 

 
        !           

8. Profylaktické akty rodiny při zpovědi  
(odchod z domu, nůž na stole) 

  

9. Omytí, oblečení обрядить (kostr.), срядить (rus.),  
сдобит /здобить/ (novg.), укутать  
(vlad.), справить (blr.), вупурідити  
(ukr. javor.), збор (ukr. snjat.),  
послідний вирд (ukr. snjat.), купанэ  
(ukr. černov.) 

 

                         AGO�IA конать (sev.), брод (poles.),  
трудиться/трудная постель (s.-rus.),  
торги великие (s.-rus.), «душу  
урываюць» (poles.), коробрец  
ходит/ангел с чертом спорит (poles.),  
е на пътя (bul.), душа пътува (bul.) 
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 Akty za účelem ulehčení agonii   
 
10. 

 
Do ruky umírajícího se klade svíčka a 
zapaluje se 

 
громничная свеча /gramníčnaja    
sveča/-щастлива рука-грамница  
/gromníca/ (blr.), четверговая свеча 
/četvergovaja sveča/ (rus.) 

 

11. příchod smrti: otevření dveří, oken, 
dvířek u pece 

пропустить смерть (kostr.)  

12. Přeložení „skonávajícího“ na zvláštní  
místo (na podlahu), zvláštní  
podestýlka pro umírajícího (seno,  
koště etc.) 

трудная смерть /trudnaja smerť/  

13. Prorážení otvorů: ve zdi, ve stropě;  
operace se střechou: sejmutí fošen,  
zaražení vidlí, rozebrání stropu,  
zaražení kůlu (do něj) 

трудная смерть /trudnaja smerť/  

14. Přikrytí umírajícího: bílým plátnem,  
svatebním ubrusem, velikonočním  
ubrusem 

  

                     PO SMRTI   
15. Prověrka „vypuštění duše“ (k ústům  

se přikládá zrcátko) 
  

16. „Omytí duše“: do záhlaví zesnulého  
se klade pohárek s vodou 

душа купается (kostr.)  

17. Zvláštní úkony s tělem:  
vypalování/ožehování (ran) 

лекуване /lekuvane/ (bul.)  

18. Zatlačování očí: mince na  
víčka/popotahování za prst 

вочи заслипиць (blr.)  

19. Zvěstování smrti: vyvěšování  
zvláštního znaku smutku na domovní  
fasádě 

дать на позвунное (blr.) /peníze na  
umíráček/, йти за светом (ukr.) /do  
kostela pro svíčky a kadidlo/, вестовые  
пешеходы (rus. sev.) /děti či příbuzní,  
zpravující obec/ 

 

          ZHOTOVENÍ RAKVE A  
         POHŘEBNÍHO ODĚVU 

Нову хату збудовати (ukr.)         ! 

20. Pozvání rakváře/krejčího (zvláštní  
formulace/výroky/rčení) 

міру брать (ukr.)  

21. Sejmutí míry (nití/holí)   
22. Zvláštní způsob hoblování: od sebe;  

hrubá a nesvědomitá práce 
  

23. Likvidace třísek a hoblin (nebo někdy  
jindy) 

  

 Šití rubáše a pohřebního oděvu ушити на мерца (blr.)  
24. Roztrhávání či přepalování látky  

(zákaz řezání) 
  

25. Zvláštní způsob šití: od sebe, ledabyle  
„bez uzlíků“ 

  

          VYHOTOVENÍ HROBU          ! 
26. Pozvání hrobníků   
27. Příprava „kopáčů“: víno a pokrm před  

prací, přepásání 
  

28. Příprava půdy před kopáním:  
posypání drny, polití vínem/vodou 

  

    OBŘADNÍ AKTY V DOMĚ DO    
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             VÝNOSU RAKVE 
 
29. 

 
Upečení chleba/lívanců (rus.  
nesladkých lívanců) 

 
хлеб на дорогу (rus.), пътнина (bul.) 

 

30. Jeho položení na parapet okna, na  
lavici, do rakve 

  

31. Omytí těla   
32. Likvidace vody, mýdla, hrnce (nebo  

někdy jindy) 
  

33. Zaplacení umývačům   
34. Oblečení zesnulého; zavázání všech  

uzlů/nebo naopak 
  

35. Převázání rukou a nohou zesnulého  
červenými/bílými nitěmi 

  

36. Vnesení rakve do domu   
37. Její pokropení svěcenou vodou,  

posypání zrnem 
  

38. Přeložení zesnulého do rakve   
39. Zaplacení těm, kteří rakev přinesli a  

zesnulého „přeložili“ 
бере за голову (ukr.)  

40. Položení bylin, vína, chleba; obuvi,  
šatů; jehly etc. do rakve 

утехы с забавушками (s.-rus.)  

41. Zatlučení osikového kůlu do rakve;  
její posypání mákem 

  

42. Obřadní akty (operace) s místem, kde  
zesnulý ležel (položení na ně  
chleba/sekyry etc.) 

заховаць смерть (blr.)  

43.  Zákaz práce pro domácí, do pohřbu  
přísný smutek (zákaz zdravení) 

  

44. Dodržování pravidel ochrany  
příbuznými (ochrana příbuzných a  
dobytka /např. nechodit naboso etc./) 

  

45. Rituálně ustanovený příchod hostů:  
zvláštní vstup do domu (se svící,  
zrnem etc.), volný přístup k tělu 

іти зі свичкоӯ (ukr. snjat.)  

46. Pláč (probíhá celou dobu až do  
pohřbu ve dne: v noci lze smutek  
vyjadřovat pouze slovy; sílí v průběhu  
pohřebního procesí a v okamžiku  
odevzdání těla zemi, poté se  
přerušuje) Znovu začíná druhého a  
třetího dne, a obzvláště dne  
čtyřicátého na pominkach 

учитывать (poles.), вопить (s.-rus.),  
голосить (s.-rus.), причитать (s.-rus.),  
выть (s.-rus.), приказовать (ukr. huc.),  
тужить (ukr.), причитать (ukr.),  
заводить (ukr.) 

 

 RITUÁLNÍ BDĚNÍ U ZESNULÉHO ночевать (brest.), свитицца (gom.)  
47. Čtení žaltáře, zapalování svíček отчитывать (rus.)         ! 
48. Beseda starců, dávání hádanek стерегти душу (ukr. podol.), сокотити  

душу (ukr. snjat.), посіжінэ (ukr.),  
посвітіни (ukr.), привіді (ukr.), мовіти  
пацір (ukr.) 

 

49. Pohoštění „besedníků“   
50. Hry mládeže u zesnulého /igry pri  

pokojnom/ 
комашня (ukr.), свічіня (ukr.), лубок  
(ukr. zakarp.), забави (ukr.) 

 

51. Posměšky nad tělem жарты з трупом (ukr. javor.)  
52. „Pohoštění“ zesnulého (zanechání           ! 
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chleba a soli na noc u rakve) 
 
53. 

 
Druhá noc bdění (v podobném duchu  
jako první) 

  

54. Umývání těla každý den večer промывать глаза  
                 DEN POHŘBU комашня (ukr. kosov.)  
55. Panychida s nářkem вынос с подъемом (s.-rus.)         ! 
56. Rozvazování všech uzlů na zesnulém   
57. Rozvazování rukou a nohou;  

rozdělování kousků nitě 
  

58. Podávání obětin přes rakev;  
posypávání rakve zrnem 

дават дарове пряз умрялото (bul.)  

59. Obcházení kolem rakve (či pod rakví) проходить под гробом (blr.)  
60. Rozloučení příbuzných se zesnulým последнее целование (rus.)  
61. Dotýkání se nohou/pat   
62. Otevření všech oken a dveří v domě i  

chlévě 
         ! 

               VÝNOS RAKVE вынос (rus.)         ! 
63. Zvláštní jednání příbuzných při  

výnosu (hledění z okna, držení chleba  
etc.) 

  

64. Příbuzní nechtějí rakev vydat   
65. Klepnutí (či tři klepnutí) rakví o práh   
66. Zástupné rozloučení s domem za  

zesnulého 
  

67. Panychida na dvoře править (ukr.), панихида (csl.), погриб  
(ukr.) 

 

68. Pohoštění po panychidě горячие поминки (ukr.), горячий стол  
(kazan. blr.), горячий (blr.), горячка  
(blr.), жалобный стол (ukr.) 

 

69. Uzavírání domu          ! 
70. Očista domu          ! 
71. Zaplacení „umývačům“   
           POHŘEBNÍ PROCESÍ   
72. Zvláštní seřazení účastníků похід (ukr.), обпроважуванэ (ukr.)  
73. Zvláštní přeprava   
74. Oběť prvnímu kolemjdoucímu  

/vstrečniku/ (chléb, plátno, svíčky,  
peníze) 

перва встреча (vlad.), подорожна  
(vlad.), стрешник (vlad.), первая  
стреча (novg.), помана (ukr.) 

 

75. Oběť účastníkům (procesí)  подавать через гроби (vlad.)         ! 
76. Oběť nosičům, kočímu          ! 
77. Obřadní akty spojené s cestou стелить поману (ukr.)  
78. Zastávky na cestě pohřebního procesí  

(s případným ničením věcí zesnulého) 
  

79. Oficiální pohřební obřad v kostele отпевание (círk.)         ! 
80. Posypání rakve (hrudníku zesnulého)  

hlínou 
печатание (kyjev.), печатать гроб  
(blr.) 

 

81. Zatloukání rakve   
82. Setření stopy pohřebního procesí заливать след (olon.)  
83. Podávání oběti přes vykopaný hrob  

(slepice, peněz, berana) 
дать за голову (ukr. zakarp.)  

                       POHŘEB   
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84. 

 
 
Házení peněz (kapesníčků na utírání  
slz) do hrobu 

 
 
для дидько (ukr.), підмогоричить  
стражу (ukr.), место выкупить (vlad.),  
«для перевоза», чтоб земля не билась  
с ним (bul.), «откупиться от грехов»  

85. Spouštění rakve do hrobu (na plátně,  
pruzích látky, ručnících) 

         ! 

86. Házaní hrsti hlíny na rakev (s r 
ituálním výrokem) 

         ! 

87. Zakopávání rakve  погребение (rus.), погріб (ukr.)          ! 
88. Věšení provázků (pruhů látky) na  

stromy 
  

89. Rozbíjení hrnků na hrobě   
90. Padání k zemi/omdlívání plaček   
91. Potírání hrudi hlínou, vzetí s sebou   
92. Pohoštění na hrobě (v k tomu určené  

místnosti u hřbitova) 
  

93. Krmení ptáků na hrobě птичье поминовение (novg.)  
94. Zanechání obřadního dopravního  

prostředku /např. saní/ na hřbitově (s  
jeho převrácením)  

  

        NÁVRAT ZE HŘBITOVA   
95. Návrat ze hřbitova jinou cestou   
96. Návrat přes vodu   
97. Překročení ohně, hořícího před vraty   
98. Zvláštní úkony (operace) s koněm,  

jenž vezl zesnulého; s povozem 
 

  

99. Očista účastníků pohřebního procesí  
(kontaktem s pecí/chlebem/kamenem,  
omytím vodou, potřením hřbitovní  
hlínou) „aby člověk zapomněl“, „aby  
se člověk nebál“, „aby duše čistá  
byla“ 

погрибавники чистютци (ukr.)  
 
        ! 

        POMI�KI (OBĚD DOMA) править стол (blr.), горячий стол  
(samar.), горячина (ukr.), задушне  
(ukr.), помана (ukr.), обід (ukr.),  
комашня (ukr.) 

 
        ! 

100. Modlitba či rituální výroky před  
hostinou. Mlčení. 

         ! 

101. Na stole příbor pro zesnulého   
102. Obřadní pokrm (chod), otevírající  

hostinu; zvláštní způsob jeho  
konzumace (odlití/odložení na stůl  
apod.) 

блины (млины): канун, колыво, кутья  
(кутьця); сыта 

 
        ! 

103. Hoštění zesnulého   
104. Velké množství vína   
105. Poslední pokrm (chod); zvláštní akty  

s ním spojené (zpěv, mlčení apod.) 
каша-разгоняша; кисель; сыта         ! 

106. Stanovený počet chodů (párový-lichý;  
3; 12 apod) 

  

107. Likvidace zbytků pominaljnoj trapézy    
108. Přechod do jiného domu (nejbližších  душу водить (poles.)  
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příbuzných) a pořádání hostiny zde 
 
109. 

 
Večer rozestlání postele pro  
zesnulého (v průběhu 3-40 dnů) 

  

 DRUHÝ A TŘETÍ DEN PO  
              POHŘBU 

  

110. Ranní nářek na hrobě побужаць нябощика (blr.)  
111. Ranní a večerní pláč příbuzných na  

hrobě v průběhu tří dnů 
проговорить зорю (kaluž.)  

112. Polévání hrobu vodou a vínem  
druhého dne 

прьелиф (bul.)  

113. Třetího dne praní věcí zesnulého  мертвому вочи промываць (blr.)  
    AKTY V PRŮBĚHU 40-ti DNŮ   
114. Rozdávání obětin (chleba, peněz, 

plátna) v průběhu 40-ti dnů 
тайная милостынька (vlad.)  

115. Vyvěšování ručníku, stavění chleba a  
vody do okna (do pokutu) v průběhu  
40-ti dnů 

  
        ! 

116. V rodinném kruhu přísný smutek  
v průběhu 40-ti dnů: zákaz mytí,  
stříhání apod. 

жаль, жалоба, смутковати (blr.),  
жалене, тъжене (bul.) 

 
        ! 

117. Rozdávání pruhů plátna  a jiných 
znaků smutku vykonavatelům obřadu 

пътнина (bul.)  

118. Pominaljnaja trapéza třetího dne третины (blr., rus., bul.), опалване  
(bul.) 

        ! 

119. Pominaljnaja trapéza devátého dne девятины (blr., rus.), помана (bul.)         ! 
120. Pominaljnaja trapéza dvacátého dne полусороквины  
             ČTYŘICÁTÝ DEN отпустить покойника (olon.),  

отпускать душонку (vlad.), останьё  
(blr.), навьи проводы (orl.), стол,  
отправа столов (blr.), сорочины (rus.),  
шестины (blr.), представление (círk.),  
обід (ukr.), равнене гроба (bul.) 

 
 
        ! 

121. Příprava lázně a rozestlání postele  
večer 

лазнё (s.-rus.)  

122. „Pozvání“ zesnulého na oběd   
123. Dvojitá hostina   
124. Společná hostina na počest zesnulého          ! 
125. Mysteriózní dějství se „zástupcem“ z 

zesnulého: přichází ze hřbitova, sedí  
za stolem, sděluje „novinky“ 

  

126. „Vyprovázení duše“ s pláčem (na  
zápraží, k vratům, ke hřbitovu) 

провожать душу (sarat.), проводы  
душки (vlad.) 

 

127. Likvidace zbytků pominaljnoj stravy   
128. Úprava hrobu (dočasná) прикладзины, приклад (blr.)  
      AKTY V PRŮBĚHU ROKU   
129. Roční smutek rodiny: z oděvu je  

vyloučena červená barva, vdova  
(vdovec) neuzavírá nový sňatek, děti  
totéž, v domě se  
nekoleduje/netancuje/nezpívá 

жаль (sev.), жалоба (blr.)  
 
        ! 

130. Výroční pominky, konané na způsob  
pominok 40-tého dne 

приклад (blr.), прикладины (blr.),  
угодки (blr.), рик-обід (ukr.) 

        ! 

131. Definitivní úprava hrobu (zaražení    
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kříže, usazení náhrobku /různého ¨ 
druhu/, položení klády) 

        ! 

       AKTY PO 3 (5, 7) LETECH   
132. Rozkopávání hrobu разкопаване, розкопальки (bul.),  

двоуструко сахрањивање (srb.) 
 

133. Omývání kostí vodou (vínem)  
s dohadováním se stran  
„spravedlnosti“ zesnulého 

розбуд (bul.)  

134. Balení kostí do plátna   
135. Panychida nad kostmi   
136. Umístění kostí do „kostnice“   
 
 
 
1) Sedakova O.A.: Poetika obrjada. Pogrebalnaja obrjadnosť vostočnych i južnych slavjan, Moskva 
2004, str. 85-92  
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Příloha II. - (Tabulka) 
 
V této tabulce jsou uvedeny dva typy pominaljnych obřadů: domácí (konané obvykle na 
podzim a v zimě) a jarní/letní pominovjénije na hřbitově. Akty v předvečer pominaljnogo dne 
(víceméně společné oběma typům) jsou pojednány v části A. Schéma vlastního pominaljnogo 
dne je podáno ve dvou variantách: domácí pominki (část B1) a pominki na hřbitově (část B2). 
 
 
                            Schéma východoslovanského pominaljnogo obřadu1) 

                                        Společné (kalendářní) pominki  
 
Členění     
obřadu 

                   Akt obřadu                    Terminologie   Oblastní     
 zastoupení 

A   PŘEDVEČER POMI�ALJ�OGO     
                         DNE 

бабы (blr. mogil., poles., gom.),  
бабу /дед/ (bul.) 

 

1. Přípravy v lázni, dvojitá lázeň (první 
pro predkov) 

лазия (blr.)  

2. Mytí domu (stropu, zdí etc.) лазия (blr.)  
3. Večerní rozestlání postele pro dušu           !           
4. Porážka dobytka завиченные (s.-rus.)  
5. Prostření stolu na noc   
B1         DEN POMI�OK (DOMA)   
6.  ranní příprava pominaljnych pokrmů           ! 
7. Půst rodiny (či jednotlivce) do oběda   
8. Pozvání „dušiček“ (ze  

hřbitova/zápraží) 
  

9. Hostina s „dušičkami“           ! 
10. Inscenovaný „rozhovor“ se  

zesnulými; dohadování se stran  
jejich přítomnosti 

  

11. Vyprovázení duše (oknem po pruhu  
plátna) všemi hodovníky k vratům 

проводы душек (kaluž., olon.)  

12. Pokračování hostiny s akcentovaným  
orgiastickým prvkem 

  

13. církevní panychida za „pamatované“  
(vzpomínané) a „nepamatované“  
(zapomněné) 

  

14. Likvidace zbytků „oběda“   
B2     DEN POMI�OK (NA HROBĚ)   
15. Dramatizovaná „koupel“ na hrobě опахивать могилу (blr.), парить  

стариков (blr.) 
 

16. Rozdělávání ohně na hrobě   
17. Zapalování svící   
18. Kormlénije mogíly   
19. Pohoštění na hřbitově           ! 
20. Rozdávání milodarů na hřbitově           ! 
21. Hry, rvačky, opilství           ! 
22. Polévání (hrobu) vodou (kiselem) Киселев день (novg.)  
23. Dialog se zesnulými (nářek,  

bědování, zpověď na hrobě) 
  

24. Nicnedělání, zákaz určitých typů  
práce během pominaljnych dnů 

          ! 
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25. Pokrývání hrobů větvemi/kameny;  
zdobení náhrobků ručníky/zástěrami 

приклад (blr.), прикладзины (blr.)  

 
 
 
1) Sedakova O.A.: Poetika obrjada. Pogrebalnaja obrjadnosť vostočnych i južnych slavjan, Moskva 
2004, str. 93-94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 179 

Příloha III. - (Slovanský funerální lexikon) 
 
A 
ad (ад) /rus./     - peklo, inferno; slovo přejaté z nzřec. „ᾅδης“  
                                                                         [:hádes:]-hádes, podsvětí, peklo 
agonia (агония) /všesl./;  
/přejato ze střec. „ἀγωνία“-„zápasení“,  
„úzkostlivost“ přes nzřec. „ἀγωνία“- 
důraz především na „úzkost“, „hrůza“,  
„strach“/     - zde promíchání obou základních skupin  
                                                                         významů slova /zápas se smrtí či se životem,  
                                                                         který jakoby umírajícího nechtěl propustit, a  
                                                                         zároveň nevýslovná hrůza před smrtí a před tím,  
                                                                         co umírajícího na onom sv. očekává/ = označení  
                                                                         těžkého či dlouhého umírání některých lidí-pro  
                                                                         usnadnění skonu prováděna různá profylaktická  
                                                                         či „katalyzační“ opatření (snímání stropu, vrtání  
                                                                         do něj díry, otevírání oken/dveří, pokládání  
                                                                         skonávajícího na zem/na slámu etc); viz  
                                                                         trudnaja smerť 
agonizírašt (агонизиращ) /bul./;  
/všesl. při nepatrných modifikacích slova/ - obtížně/těžce skonávající; viz agonia, trudnaja  
                                                                         smerť 
 
B 
bere duša (бере душа) /bul./,  
sobira duša (собира душа) /mak./ 
berjot dušu (берет душу) /rus./  - „bere duši“(smrt/Bůh), v rámci frazeologizmu  
                                                                         již ale coby agent chápán i sám umírající → ten,  
                                                                         kdo bere duša je prostě ten, kdo umírá-označení  
                                                                         terminálního stadia umírání; sémanticky opak    
                                                                         bul. dava duša, fakticky však tomuto t.t.  
                                                                         rovnocenné; viz dava duša  
beregini (берегини) /rus./    - nejstarší, slovanské ženské mytologické  
                                                                         postavy: jsou ztělesněním úrodnosti a plodnosti,  
                                                                         pojmenování odvozeno asi od rus. slova „bereg“  
                                                                         (берег) = „břeh“ /jim zasvěcené oběti byly  
                                                                         konány v příbřežních lesích/; člověka chránily  
                                                                         doma i v lese, na souši i na vodě 
běsovanje (б5сование) /strus./  - hněvivé/maniakální jednání; zde (hl. v PVL)  
                                                                         rituální zpěvy a tance 
biritualizmus /původem z lat./  - „b. pohřebiště/hřbitova/hrobu“: zde jde o  
                                                                         pohřbívání různých lidí podle různých (dvou)  
                                                                         ritů (zvyků/obřadů) na jednom hřbitově či přímo  
                                                                         do jednoho hrobu/mohyly/kurhanu, konkrétně  
                                                                         jde především o pohřbívání kostrové a kremační  
birituální /původem z lat./   - „dvouobřadní“; viz biritualizmus   
bog (бог) /rus., všesl./   - bůh; viz bůh  
bogojavlenskaja sveča  
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(богоявленская свеча) /rus./   - svíce vzatá z kostela o svátku Zjevení Páně 
brod (брод) /rus./                  - „brod“; /zde ve významu/ předsmrtné agonie  
                                                                         (přestava, že mezi světem živých a mrtvých  
                                                                          existuje vodní předěl, který musí zesnulý  
                                                                          překonat (většinou broděním), aby se tak dostal  
                                                                          na onen svět) 
bůh /čes./     - především v pohřebním obřadu má termín též  
                                                                         význam rus. dolja a bývá ho užíváno se  
                                                                         záporkou či předponou (v záporné funkci) a  
                                                                         s jednoznačně negativním významem;  
                                                                         doklady budou omezeny na čes.: nebožtík,  
                                                                         ubohý (zesnulý člověk)-tedy člověk, který již  
                                                                         nemá (dolju) podíl ve sv. živých; jiný ubohý  
                                                                         (ubožák/chuďas/žebrák) pak může v pohřebním  
                                                                         obřadu zesnulého zastupovat 
 
C 
communio /lat./    - společenství, pospolitost 
communitas /lat./    - společenství, společnost 
 
Č 
časovája /smerť/ [1.]      
(часовая /смерть/) /rus./   - viz svoja smerť;  
časovája /smerť/ [2. ]  
(часовая /смерть/) /rus./    - používáno též ve spojitosti se  
                                                                         založnymi ve smyslu, že i tito jednou (vl.   
                                                                         podruhé) zemřou, a to tehdy, až nadejde jejich  
                                                                         časovája smerť [2.], tedy ta [č.s.1.], jež by si  
                                                                         pro ně přišla, nedošlo-li by k jejich strigofikaci  
                                                                         (a to po době, již by ještě prožili, nepodstoupili- 
                                                                         li by ne-svoju smerť); termín lze v tomto  
                                                                         výnamu použít i ve spojení s perežítym vekom:  
                                                                         s lidmi, žijícími „na dluh“, lépe řečeno díky  
                                                                         veku, spore etc. svých soukmenovců 
časť (часть) /rus./    - osud/úděl, zde (bez opominutí prvních dvou  
                                                                         významů) je akcentován především význam  
                                                                         část/díl/podíl celku – tímto celkem je především  
                                                                         myšleno společenství, a částí pak hlavně vše  
                                                                         dobré a životné, co mu bylo předurčeno a dáno  

– všechny životní potřeby a především čas   
                                                                         života každého jeho jednotlivého člena i  
                                                                         societatis jako celku; akcentovaný význam „díl“  
                                                                         spojuje termín úzce s doljej; sám slov. termín  
                                                                         smerť pochází z i.-e. kategorie *mer-/mor-/-mr-,  
                                                                         která souvisí např. se střec. „µέρος“  
                                                                         [:méros:] (část, díl, podíl, oddíl, 
                                                                         úděl); ergo sémantika prslov.  
                                                                         termínu *sь-mьrtь je prostě „nadělenost doljej“  
                                                                         (podělení člověka jeho částí/dílem života,  
                                                                         přidělení mu a využití jím CELÉHO svého údělu  
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                                                                         (více k sémantice slova „smrt“ viz smrt) 
četirisetini (четирисетини) /bul./  - asi nejzásadnější obřadná návštěva hrobu 40.  
                                                                         dne po pohřbu s pořádáním pomenu a  
                                                                         v (krátkodobém hledisku) rozloučením se  
                                                                         zesnulým 
četrdesetnica (четрдесетница) /srb./  - pominki konané 40-tého dne po skonu; ve  
                                                                         spojení s porodem též 40-tý den po porodu, kdy  
                                                                         se rodička i dítě po vstoupení do kostela a  
                                                                         popově požehnání stávají definitivně „čistými“ a  
                                                                         jsou společenstvím řádně přijati jako jeho  
                                                                         plnoprávní členové 
četvergovaja /sveča/  
(четверговая /свеча/) /rus./   - svíčka z bohoslužby na Zelený čtvrtek 
čisovája /smerť/; (чисовая /смерть/) /ukr./ - viz svoja smerť 
čístaja smerť (чистая смерть) /rus./  - viz svoja smerť 
čístyj /pokojnik/ (чистый /покойник/) /rus./- zesnulý, který zemřel svojeju smertju - /izbyl  
                                                                         svojego veka/ = zesnul ne násilně, ne mladý, ne  
                                                                         příliš starý, ne nenadále, ne na úraz, doma 
čurak (чурак) /rus./    - vydlabaná rakev /ze kmene, (hl.) z dubu/ 
čužoj vek zajedáť  
(чужой век заедать) /rus./   - dosl. „vyjídat cizí vek“ – žít příliš dlouho /viz  
                                                                         vek/; označuje se tak vetchý, ač stále živý, stařec  
                                                                         či stařena 
 
D 
dadža (даћа) /srb./    - jihobalkánské pominky v pozici vzpomínkové  
                                                                         slavnosti konané několikrát v průběhu jednoho  
                                                                         roku po smrti zesnulého, a to na hrobě či před  
                                                                         domem /ale nikoliv v domě/ za účelem nasycení  
                                                                         a napojení nebožtíka na onom světě; též  
                                                                         severosrbský obřad rovnocenný bulharskému  
                                                                         pomana  
dava duša (дава душа) /bul./   - „dává duši“ (umírající); logicky opak termínu  
                                                                         bere duša, fakticky však prostě stejné označení  
                                                                         terminálního stadia umírání, viz bere duša 
ded- (дед-) /rus., všesl./   - nejrozšířenější lexikum z (celkově pojaté) slov.  
                                                                         pohřební terminologie je tvořeno označeními od  
                                                                         kořene ded-, nominujícími zpravidla všechny  
                                                                         zesnulé; jednoznačně a obecně platný  
                                                                         vyhraněný, pozitivní či negativní nádech  
                                                                         konkrétního slova se však může ztrácet, a termín  
                                                                         pak označuje např. všechny nečístyje a nečistou  
                                                                         sílu, viz dedelár; pojmenování s tímto kořenem  
                                                                         jsou příkladem ambivalentnosti nejen  
                                                                         označování zesnulých, nýbrž i samotných  
                                                                         představ o nich 
dedelár (деделар) /bul./   - vampír 
dědy (деды) /rus./    - všichni zesnulí /předkové/, /též/ označení  
                                                                         vzpomínkových dnů /slavností/, jídla na    
                                                                         vzpomínkových slavnostech, záhrobního světa  
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                                                                         apod. 
dělež (дележ) /rus./    - dělení/přidělení/rozdělení – v sémantice  
                                                                         pohřebního obřadu ve smyslu přidělení  
                                                                         zesnulému jeho dílu/podílu (nadále již mezi  
                                                                         živými svůj díl nemá) a rozdělení prostoru mezi  
                                                                         ním (ergo smrtí/záhrobním světem) a živými 
děrevjannyj kaftan  
(деревянный кафтан) /rus./   - dřevěný kabát /zde označení rakve/; v této  
                                                                         souvislosti je příhodné uvést i čes. slangové  
                                                                         „nosí dřevěný pyžamo“ ve významu „zemřel-je  
                                                                         mrtvý“ 
devetíny (деветини) /bul./   - obřadná návštěva hrobu devátého dne po pohřbu  
                                                                         s préliv 
Dmitrijevskaja subota  
(Дмитриевская суббота) /rus./  - zádušní sobota; listopadový svátek zemřelých 
doaďaně so leb (доаѓање со леб) /mak./ - „přicházení s chlebem“, mak. obyčej: ode dne  
                                                                         pohřbu do dne 40-tého po smrti přicházejí  
                                                                         vzdálenější (ne „domácí“) příbuzní  
                                                                         s potravinami na oběd či večeři do domu  
                                                                         zesnulého za účelem utěšení pozůstalých 
do časa /umereť/ (до часа /умереть/) /rus./ - umřít předčasně a nevypotřebovat svůj vek/dolju  
dokonání     - viz skon  
dolja (доля) /rus./    - dělení, díl, podíl, úděl /zde především ve  
                                                                         smyslu přiděleného času, délky života, jeho   
                                                                         kvality, postavení jedince ve svém societate,  
                                                                         životních potřeb etc./, blízké termínům vek i  
                                                                         spora; pojem je neutrální a přesahuje opozice  
                                                                         dobrý/špatný, život/smrt, materiální/duchovní,  
                                                                         konkrétní/obecný či hmota/energie, zato v rámci  
                                                                         opozice svůj/cizí (viz svoja/ne-svoja smerť)  
                                                                         náleží jednoznačně pod hlavičku „svůj“; termín  
                                                                         dále pojímá nevratně předurčenou délku a  
                                                                         kvalitu života jednotlivce, a v archaičtějším  
                                                                         slova smyslu značí životní sílu-vim vitalem, již  
                                                                         musí člověk ještě před smrtí vypotřebovat: ne-li,  
                                                                         stává se nečístym/založnym; jejímu  
                                                                         (termínu dolja) celistvějšímu a hlubšímu 
                                                                         pochopení napomůže uvědomění si, že  
                                                                         předurčenost, doljou (a též častju, vekom,  
                                                                         sporoj) vládnoucí, působí nejen „vertikálně“  
                                                                         (vůči jednotlivci), ale též „horizontálně“  
                                                                         (ovlivňujíc společenství /jako celek/), a že  
                                                                         všechny tyto jednotlivé dolji, častji, veky a spory  
                                                                         jsou v neustálé vzájemné interakci; jeden člověk  
                                                                         pak (v lidové představě) může některou z nich,  
                                                                         či všechny najednou, odebírat/krást jinému,  
                                                                         potažmo celé communitati. Co se pohřebního  
                                                                         obřadu týče, ten má zabránit jejich (spor, doljej  
                                                                         etc.) „stažení“ zesnulým s sebou „do hrobu“,  
                                                                         nebo jejich znečištění/„nakažení“ smrtí, přičemž  
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                                                                         na obou zmíněných potencionálních operacích  
                                                                         by se zesnulý podílel (či se /v případě  
                                                                         nepovedeného obřadu/ podílí) v pozici  
                                                                         instrumentu smrti → v lidovém povědomí je pak  
                                                                         zesnulý jednoduše jejím ztělesněním 
dom (дом) /rus.,bul./    - dům; zde označení hrobu coby nového domu  
                                                                         zesnulého člověka 
domovina (домовина) /rus./   - označení rakve; viz dom  
domovka (домовка) /rus./   - viz domovina 
domovoj (домовой) /rus./   - domácí skřítek, hospodáříček; charakteriskika  
                                                                         takřka výhradně pozitivní 
draka po mertvym  
(драка по мертвым) /rus./    - (volně přeloženo) „rvačka pro mrtvé“, součást  
                                                                         igr pri pokojnom; jde o násilí na těle zesnulého,  
                                                                         nebo (častěji) na účastnících igr-jedna z jeho  
                                                                         konkretizací je např. (velmi silné) bití  
                                                                         přítomných po patám; tyto draki zřejmě  
                                                                         symbolizují boj zesnulého, jejž podstupuje na  
                                                                         cestě za dědami, a pozůstalí mu takto imitativně  
                                                                         „pomáhají“ v jeho úspěšném završení 
druhotný pohřeb /čes./   - obřadní akt v rámci vampirické tradice; hrob je  
                                                                         po jisté době od pohřbu otevřen a je provedena  
                                                                         prohlídka těla za účelem zjištění, zda je s ním  
                                                                         vše v pořádku: rozložilo-li se; pakliže ne, jsou  
                                                                         prováděny různé profylaktické úkony, jako např.  
                                                                         odseknutí hlavy, zlomení nohou, probodení  
                                                                         břicha či srdce, nebo prostě spálení  
                                                                         „podezřelých“ ostatků; evoluce funerálních  
                                                                         představ tento obyčej v různých tradicích ve  
                                                                         větší či menší míře zbavila původního obsahu,  
                                                                         což je vidět např. v mak. aktu otkopuvaně; viz  
                                                                         vtoryje pochorony  
duch (дух) /rus./    - duch /se stejnými významy jako čes. slovo  

  „duch“/; (navíc) dýchání, dech, vzduch; stejně    
  jako u duši je zde zřejmá etymologická  
  souvislost s dýcháním, zakládající se na  
  představě o vycházení duše (případně /ne tak  
  jednoznačně/ v některých tradicích ducha) z těla  
  spolu s posledním výdechem; viz duša, par,  
  sjanka  

duš- /rus.,všesl./    - lexikum s tímto kořenem označuje zesnulého či  
                                                                         zesnulé a je jejich nejrozšířenější nominací; snad  
                                                                         jako jediné není užíváno v negativních  
                                                                         souvislostech 
duša (душа) /rus./    - duše, též obecné označení pro zesnulého; viz  
                                                                         duch, par, sjanka  
duše /čes./     - rus. duša; (ve slov. představách) ze čtyř  
                                                                         duchovních principů, tvořících  
                                                                         nemateriální podstatu  
                                                                         člověka, ten nejvyšší: jako jediná přežívá  
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                                                                         tělesnou smrt a zbylé tři principy jsou v průběhu  
                                                                         obřadu ničeny, jelikož jejich přežití smrti těla by  
                                                                         bylo porušením kosmického řádu, a přineslo by  
                                                                         společenství ne-li smrtelné ohrožení (sucho,  
                                                                         záplavy, krupobití, požáry,epidemie, hladomor),  
                                                                         pak rozhodně nepříjemnosti pro celou občinu a  
                                                                         ohrožení jednotlivcům; viz duša, duch, par,  
                                                                         sjanka  
duška (душка) /rus./    - viz duša  
dušnik (du[6nik7) /stsl./   - „plíce“; název podle jedné představy místa, kde  
                                                                         se v těle za života člověka nachází duše /v hrudi/  
                                                                         (a s posledním výdechem z těla vychází → od  
                                                                         této představy odvozeno též čes. rčení „mít duši  
                                                                         na jazyku“-být k smrti vyčerpán) 
dvadeset[ina] (двадесет) /bul./  - „dvacet“; zde obřadná návštěva hrobu  
                                                                         dvacátého dne po pohřbu s préliv 
dvodůšnik (дводушник) /ukr./  - „ten, kdo má dvě duše“; viz založnyj 
dvudómnik (двудомник) /ukr./  - „ten, kdo bydlí ve dvou domech“; viz založnyj 
dvužíljnyj (двужильный) /ukr./  - {v souvislosti s rus. жильё [:žiljo:]: obydlí} →   
                                                                          etymologicky má slovo tedy stejný význam  
                                                                         jako dvudómnik  = „ten, kdo bydlí ve dvou  
                                                                         domech“; viz založnyj  
 
E 
excubiae funeris /lat./    - rituální bdění u zesnulého /totéž co posvitini/ 
 
F 
Fominnája nědělja  
(Фоминная неделя) /rus./   - /v oblasti pravoslaví/ první neděle a první týden  
                                                                         po Velikonocích; doba svateb 
 
G 
geena (геена) /csl., rus., všesl./;  
přejímka přes nzřec. „γέεννα“  
[:géena:] z aram. [:géhinnóm:] (ve smyslu  
sídla věčného trestu)    - termín byl původně poupraveným  
                                                                         topografickým označením („gé ben Hinnóm“:  
                                                                         údolí syna Hinnómova, později známým jako  
                                                                         údolí Hinnóm) jih.-záp. Jeruzaléma a toto  
                                                                         označení nese místo dodnes  
                                                                         (vádí Džahannam): zde byly v VIII. a  
                                                                         VII. st. př. Kr. přinášeny nepravověrnými  
                                                                         Izraelity dětské oběti Molochovi, a proto bylo  
                                                                         místo prohlášeno za hnusné a nečisté, načež sem  
                                                                         byly házeny odpadky a mrtvoly, což zde vše  
                                                                         bylo také nepřetržitě páleno; a právě z tohoto  
                                                                         statu quo daného místa se posléze nejspíše  
                                                                         zrodila představa lokace, kde oheň nikdy  
                                                                         neuhasíná a duše „bezbožníků“ trpí:  
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                                                                         v dnešní čes./rus. (ze stsl.) „peklo“; viz též  
                                                                         peklo/rod/rodstvo  
geneá (γενεά) /střec./    - rod; viz rod/rodstvo  
génesis (γέννησις) /střec./   - plození, zrození, rod,; viz rod/rodstvo  
goněnije smerti (гонение смерти) /rus./ - „vyhánění smrti“; jiný název obřadu  
                                                                         opachivanje děrevni 
goračka (горачка) /blr./   - blr. název pominok 
gramníčnaja /sveča/  
(грамничная /свеча/) /blr./   - svíce (např.) z bohoslužby na Zelený čtvrtek či  
                                                                         prostě posvěcená svíce ze včelího vosku,  
                                                                         kladená do pravé ruky umírajícího pro  
                                                                         usnadnění skonu; též chrání před hromem  
                                                                         /bleskem/ 
greť rodítělej (греть родителей) /rus./ - vých.-slov. rituál, v jehož rámci se v první den  
                                                                         vánočních svátků mezi dvory zapaluje fůra  
                                                                         slámy s představou, že zesnulí v ten čas vstávají  
                                                                         z hrobů a přicházejí se ohřát; všichni členové  
                                                                         domácnosti přitom stojí v kruhu v hlubokém  
                                                                         mlčení, či se jinde naopak vezmou za ruce a  
                                                                         vesele kolem ohně v chorovodu tančí; zmíněná  
                                                                         motivace tohoto aktu je ale jistě jen vysvětlením  
                                                                         informantů, je pravděpodobné, že původně šlo  
                                                                         nikoliv o akt hilastický, nýbrž profylaktický:  
                                                                         cílem nebylo zesnulé predki přilákat do světa  
                                                                         živých a zahřát je, ale prostřednictvím  
                                                                         profylaktického media (ohně) je naopak odehnat  
                                                                         resp. v příchodu do světa živých jim zabránit 
gromníca/grumníca 
(громница/грумница) /ukr./   - totéž co gramníčnaja /sveča/; název není  
                                                                         odvozen od rus./všesl. „гром“ [:grom:]-„hrom“/  
                                                                         „blesk“, nýbrž je jen fonetickou variantou rus.  
                                                                         termínu „гробница“ [:grobníca:]-„hrobka“  
                                                                         s tematicky stejnými a konkrétně odlišnými  
                                                                         významy v různých rus./slov. nářečích: např.  
                                                                         „rakev“, „spodní část rakve“ apod.;  

  jelikož však termín zůstává 
                                                                         v lidovém povědomí spojen nejen s  
                                                                         funebrálními reáliemi, ale i s hromem (proto má  
                                                                         tato svíčka před hromem chránit), a jelikož byla  
                                                                         smrt způsobená hromem (bleskem) považována  
                                                                         za nejjasnější konkretizaci smrti, za jakési  
                                                                         ztělesnění smrti vůbec, bývá gromníca /čes.  
                                                                         „hromice“, „hromnice“, „hromnička“/, jak již  
                                                                         bylo zmíněno sub voce gramníčnaja /sveča/,  
                                                                         kladena do ruky umírajícího pro usnadnění a  
                                                                         uspíšení skonu; s přihlédnutím k faktu, že jsou  
                                                                         ve slov. sv. včely jednou z metafor smrti, a že  
                                                                         bývá tato svíce zhotovena ze včelího vosku, lze  
                                                                         konstatovat zřejmost uspíšení smrti, kteroužto  
                                                                         funkci svíce v lidových představách měla a má 
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H 
hrob /čes./     - termín vychází z všesl. „hrabati“ (a to z psl.  
                                                                         *grab-, což z i.-e. *ghrabh-, a souvisí např.  
                                                                         s střec./nzřec. „γράφειν“ [:gráfein:]-„psát“;  
                                                                         původně „škrabat“, „rýt“, či s něm. „graben“  
                                                                         [:graben:]-„rýt“, „kopat“ a „Grab“ [:grab:]-  
                                                                         „hrob“) a má tedy stejnou etymologii a  
                                                                         intencionální sémantiku jako čes. pohřeb [1.],  
                                                                         pohřbít, hřbitov; označuje místo, kde bylo něco  
                                                                         /zesnulý, či, hlouběji pojato-smrt/ (po)hrabáno  
                                                                         /tedy zahrabáno, zakryto, skryto/ = ergo místo,  
                                                                         kde bylo cosi vyčleněno a vytěsněno z řádného  
                                                                         světa (pochopeného jako řec. „κόσµος“  
                                                                         [:kósmos:]-„svět“, „řád“; rus. podobně znějící  
                                                                         „гроб“ [:grob:]-„rakev“ má stejnou etymologii  
                                                                         a z překladu zřejmou mírně posunutou  
                                                                         sémantiku: neznačí již místo, kde bylo něco  
                                                                         zahrabáno, nýbrž věc, která byla /je, bude/  
                                                                         zahrabána = jejímž předurčením a (pro živé)  
                                                                         jediným účelem je zahrabání/skrytí (i se svým  
                                                                         obsahem-smrtí) 
hřbitov /čes./     - etymologie není tak průzračná jako u čes. hrob,  
                                                                         (termín se pojí se stč. „břítov“, a to vychází ze  
                                                                         stněm. „friedhof“ /fried [:fríd:]-pokoj,mír; 
                                                                         hof [:hof:]-dvůr/), nepochybně však stejně jako  
                                                                         hrob souvisí se všesl. 
                                                                         „hrabati“ etc.; sémantika je tedy  
                                                                         intencionálně shodná = termín  
                                                                         označuje místo, kde  je /či bývá/  
                                                                         něco zahrabáno /či zahrabáváno/;  
                                                                         etymologicky jasnější a sémanticky méně jasný  
                                                                         a průhledný je ruský ekvivalent čes. termínu:  
                                                                         „кладбище“ [:kládbišče:]-hřbitov → tedy místo,  
                                                                         kde je něco (prvoplánově)  
                                                                         kladeno/pokládáno/ukládáno, nikoliv  
                                                                         (po)(za)hrabáváno, ergo skrýváno jako v čes. 
                                                 
Ch 
chavac (хаваць) /blr./    - schovat; viz pachavac  
chlěb (хлеб) /rus./    - chléb, bochník, zrno, zrní, obilí 
chodjačij /mertvec/  
(ходячий мертвец) /rus./    - „chodící mrtvý“; ten, kdo nezesnul obecně 
                                                                         přijímaným způsobem /přijímaný způsob:  
                                                                         především ne předčasně/, po smrti v tomto světě  
                                                                         stále aktivní a živým smrtelně nebezpečný; viz  
                                                                         založnyj 
chožděnije (хождение) /rus./   - chození /zesnulého/; po smrti vychází z hrobu a  
                                                                         tak či onak škodí živým, též lze použít pro  
                                                                         označení posmrtné proměny zesnulého např. v  
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                                                                         rusalku 
 
I 
igry pri pokojnom  
(игры при покойном) /rus./   - „hry u zesnulého“ /dramatizovaná jednání a  
                                                                         činnosti s prvky zábavy, konané většinou první  
                                                                         a druhou noc po skonu před pohřbem „za účasti“  
                                                                         zesnulého/ 
inhumace /původem z lat./   - t.t.: „pohřbení nespáleného těla do země“ 
inhumační /původem z lat./   - vztahující se k inhumaci  
izbyť svojego veka  
(избыть своего века) /rus./   - dožít svého času, vypotřebovat svůj vek/dolju  
                                                                         etc.; až do konce spotřebovat, uplatnit a  
                                                                         uskutečnit svou životní sílu /vis vitalis/ =  
                                                                         neumřít předčasně či příliš pozdě 
 
J 
jezero gorenšteje (4zero gor3]e4) /stsl./ - „planoucí jezero“; slov. perifráze pekla 
 
K 
kanun [1.] (канун) /rus., blr./   - pominaljnyj nápoj; sladké pití  
                                                                         posvěcené на канун [:na kanun:]-v  
                                                                         předvečer pominok   
kanun [2.] (канун) /rus., blr./   - též název pominaljnogo pokrmu - totéž, co kutja  
kasmet (късмет) /bul./ [přejaté slovo] - „štěstí, úděl, osud“; zde v souvislosti se  
                                                                         zesnulým rovnocenné či přinejmenším podobné  
                                                                         vých.-slov. časť/spora/vek  
kaše /čes./; kaša (каша) /rus./   - původně značilo kušanje, připravené z drceného   
                                                                         zrna (snskrt. *kaš znamená „drtit“) 
kašta (къща) /bul./    - dům, zde ve smyslu dům zesnulého – hrob; viz  

  dom 
kisel (кисель) /rus./    - řídký sladký puding; zde sladký nápoj na  
                                                                         pominkach  
koldůn (колдун) /rus./   - čaroděj 
kolevo (колево) /blr./    - viz kolivo 
kolivo [1.] (коливо) /bul./   - označení sladkého pominaljnogo nápoje (viz  
                                                                         kanun [1.]), do kterého je nadroben chléb 
kolivo [2.] (коливо) /bul./   - /též/ základní pominaljnyj pokrm /vařená  
                                                                         pšenice s ořechy/ 
kolyvo (колыво) /blr./   - viz kolivo [1.-2.] 
komašňa (комашня) /ukr./   - ukrajinské pominki; též označení pohřbu i  
                                                                         pohřebního obřadu 
kopati (kopati) [1.] /slvn./   - kopat; viz zakopati [1.] 
kopati (kopati) [2.] /chor./   - kopat; slovo totožné se svým slvn.  
                                                                         ekvivalentem, viz kopati [1.] 
kopati (копати) [3.] /srb./   - kopat; termín je shodný se stejně znějícími  
                                                                         slovy slvn. a chor., viz kopati [1.] 
kormlénije mogíly  
(кормление могилы) /rus./   - doslova „krmení hrobu“-obřadná pocta  
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                                                                         zesnulým; nošení jídla na hrob k „nasycení“  
                                                                         předků 
krasnyj ugol (красный угол) /rus./  - (v pozdější době) /v místnosti/ kout s ikonami,  
                                                                         čestné místo pro hosty → posvátná část domu 
kurban (курбан) /bul./   - oběť; zde pohřební hostina v Bulharsku 
kurgan (курган) /rus.; slovo původu  
tatarského/     - viz kurhan 
kurhan /čes./     - mohyla vých-slov. typu, návrší nad hrobem či  
                                                                         častěji nad více hroby; kurhany bývají různé  
                                                                         výšky a délky; na Rusi byly nalezeny kurhany  
                                                                         až z doby kamenné s nespálenými ostatky ve  
                                                                         fetální poloze, mizet začaly až s příchodem  
                                                                         křesťanství a tento proces neproběhl ze dne na  
                                                                         den, rozšířeny nebyly pouze u vých. Slov., tam  
                                                                         se však vyskytovaly nejhojněji a udržely se  
                                                                         (používány byly) nejdéle 
kušanije (кушанье) /rus./   - jídlo, pokrm, potrava 
kutja (кутья) /rus./    - hlavní pominaljnoje jídlo /rýžová, pšeničná či  
                                                                         krupicová kaše s medem a rozinkami podávaná   
                                                                         na pohřební hostině či obřadu/ 
 
L 
lafuti (лафути) /bul./    - zesnulé nekřtěné děti 
lachusi (лахуси) /bul./   - zesnulé nekřtěné děti 
lekuvane (лекуване) /bul./   - „léčení“; obřad léčení: vypalování ran na těle  
                                                                         zesnulého žhavým železem → zjevná snaha  
                                                                         „očistit“ (s ohledem na způsob jeho smrti)  
                                                                         nečístogo zesnulého, a předejít tak jeho  
                                                                         vampírizaci/strigofikaci  
lésenka (лесенка) /rus./   - „žebříček“ – zde pečivo v podobě žebříku 
Litija (Лития) /rus./    - viz panychida  
lješij (леший) /rus./    - lesní muž, hejkal 
 
M      
matuška-syra zemlja  
(матушка-сыра земля) /rus./   - viz mať-syra zemlja 
mať-syra zemlja (мать-сыра земля) /rus./ - „matka-vlahá země“, v pohanských dobách  
                                                                         oficiálně v pozici pravděpodobně toho  
                                                                         nejmocnějšího anantropomorfního božstva,  
                                                                         v dobách postchristianizačních neoficiálně;  
                                                                         země, či alespoň síly díky obřadu z ní  
                                                                         vycházející, se bojí i sama smrt, země nepřijímá  
                                                                         nečístyje, přísaha při zemi, v rámci které je např.  
                                                                         hrudka půdy přísahajícím snědena, je bez  
                                                                         nejmenších výhrad považována za neochvějnou  
                                                                         pravdu (při křivé přísaze by se země lháři  
                                                                         pomstila); země je vlastně všemohoucí: to ona  
                                                                         určuje smrt společenství (při neúrodě) či život (v  
                                                                         roce hojné sklizně), ona k sobě/do sebe   
                                                                         přijímá/nepřijímá zesnulé příbuzné (při přijetí  
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                                                                         je celé společenství v bezpečí, v opačném  
                                                                         případě v ohrožení), ulehčuje skon při trudnoj  
                                                                         smerti (když je umírající položen na zem),  
                                                                         v rámci jistých tradic též může smrt věštit-svým  
                                                                         propadáním se na některých místech; byla-li  
                                                                         někdy personifikována bohyní úrody Živou, což  
                                                                         však není nezpochybnitelně doloženo, byla tato  
                                                                         Živa rovnocenná řím. Ceres a řec. Δημήτηρ  

                                                                         [:Deméter:] 
mátěr (матерь) /rus./    - matka 
mogila (могила) /rus./   - hrob 
mohyla /čes., všesl./    - násyp, rov nasypaný nad hrobem 
mohylník /čes./    - archeologický t.t.: skupina mohyl, mohylové  
                                                                         pohřebiště 
molitva (молитва) /srb., všesl./  - modlitba; v některých srb. nářečích „svěcená  
                                                                         voda“/„pokropení svěcenou vodou“ 
molitviti se (молитвити се) /srb./  - (o novorodičkách) vykoupat se ve vodě, do níž  
                                                                         bylo nalito trochu molitvi  
Mora/Móra /obecně slovan./   - Morou se člověk stává již za života – jde o  
                                                                         lidskou duši vystupující za spánku z těla,  
                                                                         bloudící venku a trápící lidi i zvířata; objevuje  
                                                                         se v podobě starce/psa/páry etc. a lidi dusí nebo  
                                                                         jim saje krev či mateřské mléko 
 
S 
náglaja /smerť/; (наглая /смерть/)/ukr./ - viz ne-svoja /smerť/  
nagrebá (нагреба) /bul./   - nahrabat; viz pogrebá  
nav- /strus., všesl.,  
snad z lat.=viz navi/navje/   - termíny k označení zesnulých odvozené od  
                                                                         tohoto kořene byly původně neutrální, posléze  
                                                                         získávají negativní nádech; viz  
                                                                         navi/návici/návjaci  
navi/navje (навь/навье) /strus./  - zesnulí, záhrobní svět /vzhledem k  
                                                                         pravděpodobné spojitosti slova s lat. „navis“  
                                                                         [:navis:]-(loď), hraje v tomto světě zřejmě  
                                                                         význačnou roli moře či oceán, může se však  
                                                                         jednat jen o odkaz na vodní bariéru oddělující  
                                                                         svět živých od záhrobí, již musí zesnulý  
                                                                         překonat (přeplout)/ 
navi (нави)/návici (навици)/návjaci  
(навяци) /bul./    - zesnulé nekřtěné děti; coby démoni týrají či  
                                                                         dokonce ubíjejí především vlastní matku 
návja kosť (навья кость) /csl., rus./  - „kost mrtvého“/„mrtvá kost“; kůstka nártu, též  
                                                                         podkožní tuková kulička/nádor/výrůstek na  
                                                                         kůži-věří se, že v hrobě netlí; objevuje se (u  
                                                                         živého) v důsledku porušení zákonů pohřebního  
                                                                         obřadu a léčit ji lze stykem se záhrobím, např.  
                                                                         hřbitovní hlínou ze hrobu jmenovce 
nečistaja smerť (нечистая смерть) /rus./ - viz ne-svoja smerť  
nečístik (нечистик) /rus./   - viz nečístyj /pokojnik/; v pl. též „nečisté“  
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                                                                         bytosti/havěť (pekelná) → nevysoko  
                                                                         hierarchicky postavené entity slov. démonologie 
nečístyj /pokojnik/  
(нечистый /покойник/) /rus./  - zesnulý obecně nepřijímaným způsobem –  
                                                                         utopením, oběšením, násilně /vraždou či  
                                                                         sebevraždou/; víceméně má stejný význam jako  
                                                                         založnyj; v lidovém povědomí je hluboce  
                                                                         akcentována hlavně předčasnost smrti a  
                                                                         nevypotřebovaná životní síla, která v tomto  
                                                                         světě nadále zůstává a je živým nebezpečná 
nedolja (недоля) /rus./   - zlý osud, neštěstí; zde prostě opak dolji –  
                                                                         nedostatek, smůla 
nechrisť (нехристь) /rus./   - opovržlivé označení nekřtěného dítěte 
neizbyť svojego veka  
(не избыть своего века) /rus./  - umřít předčasně, nespotřebovat svůj vek –  
                                                                         nevypotřebovat do konce svoji životní sílu a  
                                                                         potenci /vis vitalis/; tato nevypotřebovaná síla a  
                                                                         zesnulý, který ji celou nepoužil jsou pak  
                                                                         nebezpeční živým 
nejestěstvennaja /smerť/  
(неестественная /смерть/) /rus./  - „nepřirozená“ /smrt/; viz ne-svoja /smerť/ 
neredna /smart/;  (нередна /смърт/) /bul./ - „ne řádná“ /smrt/; viz ne-svoja /smerť/ 
ne-svoja /smerť/ (не-своя /смерть/) /rus./ - „ne-vlastní“, náhlá, většinou násilná /smrt/  
                                                                         (prostřednictvím vraždy či sebevraždy 
                                                                         /často utopením nebo oběšením/); z  
                                                                         takových zesnulých se mohou stát  
                                                                         nečístyje/chodjačije/založnyje (pokojniki) =  
                                                                         vlastně nemrtví resp. ani živí ani mrtví –  
                                                                         vstávají z hrobu a škodí živým 
ničisovája /smerť/;  
(ничисовая /смерть/) /blr./   - viz ne-svoja /smerť/ 
nipritomnik (нипритомник) /rus./  - založnyj, ten jehož spojení s tímto světem  
                                                                         nebylo přerušeno – zesnulý ale ne zcela mrtvý;  
                                                                         též konkrétní kategorie nečístych: jsou to ti    
                                                                         zesnulí, jejichž spojení s tímto světem pokračuje  
                                                                         buď z iniciativy někoho ze živých (stesk), či  
                                                                         z iniciativy vlastní (za živa neuspokojené přání) 
nocibilitas /lat./    - škodlivost 
numina laeva (numina léva) /lat./  - nepříznivá božstva/živly; v rámci tématu  
                                                                         hodnotící označení slov. predkov/rodítelej/   
                                                                         duchů  mrtvých: nikdy nebyli v představách lidu  
                                                                         jednoznačně dobrými entitami, nýbrž vždy  
                                                                         alespoň částečně příslušeli světu slov.            
                                                                         démonologie  
nychrátaja /smerť/; 
(ныхратая /смерть/) /blr./   - viz ne-svoja /smerť/  
Nystenův zákon    - podle tohoto zákonu rigor mortis začíná na  
                                                                         víčkách (do 2 hodin), pokračuje přes žvýkací  
                                                                         svaly (do 4 hodin), dále svaly obličejové a krční,  
                                                                         a končí na dolních končetinách (do 18 hodin) 
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O 
odeně so leb (одење со леб) /mak./  - viz doaďaně so leb  
onnyj svet (онный свет) /rus./  - onen svět, oblast smrti 
onpir (4pir7) /stbul., stsl./   - viz vampír 
opachivanje děrevni  
(опахиванье деревни) /rus./   - „oborávání vesnice“; obřad známý již z antické  
                                                                         mytologie – provedením orné brázdy byla obec  
                                                                         chráněna před všemožnými negativy, především  
                                                                         před nemocemi a vlivy zlých duchů či jiných 
                                                                         škodlivých entit; zde akcentován především  
                                                                         motiv vytvoření jakéhosi průduchu/otvoru  
                                                                         v matce zemi/zemi živitelce, jejíž absolutní           
                                                                         moci je tímto otvorem umožněno vycházet ven a  
                                                                         občinu ochraňovat 
opalvane /na groba/  
(опалване /на гроба/) /bul./   - obložení hrobu bavlnou či koudelí a její  
                                                                         zapálení /profylaktický prostředek/ 
opelo (опело) /bul., mak./   - výkrop, bulharský/makedonský pohřební obřad,  
                                                                         zádušní mše 
oprjátať (oprяtat6) /csl./   - (coby funebrální terminus technicus)  
                                                                         vypravit/připravit (zesnulého) k pohřbu [1.],  
                                                                         (jinak) omýt/obléci; viz pohřbít  
oprentati (opr3tati) /stsl./   - zahalit, pokrýt; viz pohřbít  
orenda /irokézská jazyková skupina/  - živými nepochopitelná síla, jejímž „nositelem“  

  je zesnulý; stačí dotyk a tato síla přeskočí na  
                                                                         člověka stejně jako na neživou věc; tato síla je  
                                                                         dvojsečná – může být ke štěstí i k neštěstí 
osobeni pokojnici  
(особени покойници) /bul./   - viz nečístyj(e) 
otkopuvaně (откопување) /mak./  - mak. obřadní akt pořádaný koncem třetího roku  
                                                                         po smrti člověka: rozkopání hrobu, vyjmutí  
                                                                         kostí a jejich přechodné položení před kostelní  
                                                                         oltář s následným omytím ve víně a uložením  
                                                                         zpět do hrobu či do obecní kostnice; tento akt je  
                                                                         znám ve všech slovanských pravoslavných  
                                                                         zemích 
otpravljenije na „tot svet“ 
(отправление на «тот свет») /rus./  - viz provody na „tot svet“ 
 
P 
pachavac (пахаваць) /blr./   - pochovat (pohřbít); termín je odvozen od slova  
                                                                         хаваць [:chavac:]-schovat, a vztah těchto dvou  
                                                                         blr. lexémů je ze souhrnu všech slov. jazyků  
                                                                         sémanticky, etymologicky i intencionálně  
                                                                         nejbližší vztahu svých slven.  
                                                                         a čes.2) ekvivalentů, totiž vzájemnému vztahu   
                                                                         slven. „pochovať“/čes. „pochovat“ (ve významu  
                                                                         pohřbít) a slven. „schovať“/čes. „schovat“;  
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                                                                         tato souvislost obou dvojic 
                                                                         nesporně ukazuje na základní a ab  
                                                                         origine jedinou funkci pohřbu [1.] (inhumace):  
                                                                         nešlo stricto sensu o pohřeb zesnulého, nýbrž o  
                                                                         pohřeb-zničení samotné smrti, jíž byl zesnulý  
                                                                         ztělesněním, a to jediným způsobem, který byl  
                                                                         lidský mozek schopen vymyslit, pochopit,  
                                                                         přijmout a procítit → jejím vykázáním ze světa  
                                                                         živých a schováním pod zem; viz pohřbít  
panychida (панихида) /rus., všesl./;  
[přejato ze střec. παννυχίς-celonoční  
služba/slavnost obzvl. ku poctě  
Bakcha (Βάκχος) a Kybelé (Κυβέλη)] - zádušní mše, smuteční slavnost, tryzna 
par (пар) /rus./    - „pára“, zde ve významu duše; par též chápán  
                                                                         jako dvojník člověka, viz duša, duch, sjanka  
pára (пара) /rus./    - pár/dvojice 
parádeisos (παράδεισος) [1.] /střec./  - ohrada, obora, zvěřinec 
parádeisos (παράδεισος) [2.] /nzřec./  - zahrada, park, ráj  
Parastas (Парастас) /rus./   - viz panychida  
Pedesetnica (педесетница) /mak., všesl./ - svatodušní svátky  
peklo /čes., rus. (пекло)/   - peklo /ze stsl. „p6kl7“ [:pikl:]-„smola“/;  
                                                                         dnešní výnam slovo získalo 
                                                                         pravděpodobně z křesťanských  
                                                                         představ pekla coby místa utrpení, kde mohou  
                                                                         být hříšníci např. vařeni v kotlích s vroucí  
                                                                         smolou; původní stsl. (křesťanské) označení  
                                                                         pekla viz rod/rodstvo   
perežitoj vek (пережитой век) /rus./  - příliš dlouhý život jednotlivce /další nebezpečí  
                                                                         pro společenství, ve kterém stařec vysokého  
                                                                         věku žije/; podle bul. pověr se hluboký stařec  
                                                                         může proměnit ve vampíra; jelikož je communio  
                                                                         obdařeno jenom určitým objemem spory (dolji,  
                                                                         časti, veka), a starý člověk jí evidentně musí mít 
¨                                                                        neobvykle mnoho, je lidové mysli jasné, že ji  
                                                                         tento musí krást jiným: od této úvahy je již jen  
                                                                         krůček k prohlášení ho za vampíra či jiného  
                                                                         nečístogo 
pervyj vstrečnyj (первый встречный) /rus./ - viz vstrečnik 
piljaf (пиляф) /mak./    - vařená rýže s cukrem podávaná na pohřební  
                                                                         hostině v Makedonii (ekvivalent koliva) 
pitar (питар) /mak./    - chlebová, shora omalovaná placka přinášená  
                                                                         v Mak. na hrob o sobotách v průběhu 40-ti dnů  
                                                                         od smrti zesnulého v rámci obřadu či obřadního  
                                                                         aktu redovnik  
plači (плачи) /rus./    - /zde/ rituální pláče, obřadné smuteční písně 
planetniki (планетники) /rus./  - žijí v oblacích a řídí je /déšť, krupobití.../;  
                                                                         vznikají z mrtvých nekřtěných dětí, utopenců,  
                                                                         oběšenců a jiných nečístych zesnulých 
platenik (плътеник) /bul./   - jiné označení pro založnogo, doslova „tělesník“:  
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ten, kdo /ač zemřel/ svého těla nepozbyl; živým 
smrtelně nebezpečný; co do své podstaty 
opozitní (bul.) tenec  

počiválo (почивало) /bul./   - postel, lůžko k odpočinku, /zde/ název rakve 
podušje (подушје) /srb./   - srb. panychida/pominki/pomen; též používáno  
                                                                         ve funkci bul. pomana  
pogrebá (погреба) /bul./   - pohřbít; termín úzce souvisí s bul. slovy  
                                                                         нагреба [:nagrebá:]-nahrabat, a сгреба  
                                                                         [:sgrebá:]-shrabat, a popisuje tudíž totožnou  
                                                                         činnost jako jeho český překlad (hrabání- 
                                                                         zahrabávání /mrtvého-smrti/) a tutéž její intenci  
                                                                         jako jeho překlad rus. (schování-skrytí 
                                                                         /mrtvého-smrti/); viz pohřbít  
pogrebe (погребе) /mak./   - pohřbít; termín je odvozen od stejného kořene  
                                                                         jako загреб [:zagreb:]/сугреб [:sugreb:]- 
                                                                         rozhrabaná zem, a гребло [:greblo:]-hrábě;  
                                                                         pojem je tedy nejen intencionálně a sémanticky,  
                                                                         ale i etymologicky spojen se svými čes., pol. a  
                                                                         bul. ekvivalenty: vyjadřuje schování mrtvého- 
                                                                         smrti prostřednictvím jeho-jejího (za)hrabání;  
                                                                         viz pohřbít   
pogrepsti (погрепсти) /srb.3)/   - pohřbít; sloveso v nedokonavém vidu zní  
                                                                         погребавати [:pogrebavati:]-pohřbívat, a je  
                                                                         odvozeno od stejného kořene jako pojmy  
                                                                         загрепсти [:zagrepsti:]-shrabat, сугреб  
                                                                         [:sugreb:]/сугребина [:sugrebina:]-rozhrabaná  
                                                                         zem, a гребло [:greblo:]-dřevěná lopata  
                                                                         k odhrabávání sněhu; svou etymologií a  
                                                                         sémantikou tedy termín jasně prozrazuje svou  
                                                                         intenci: uschování (pohřbení, zničení)  
                                                                         zesnulého-smrti cestou jeho-jejího zahrabání (do  
                                                                         země); viz pohřbít  
pogržebač (pogrzebać) /pol./   - pohřbít, prohrabat/přehrabat; z druhého  
                                                                         základního významu tohoto termínu (ve  
                                                                         skutečnosti prvotního, původního) lze zcela  
                                                                         transparentně usoudit na veskrze stejnou  
                                                                         a shodnou sémantiku, etymologii  
                                                                         a intenci pojmu s jeho čes.1) ekvivalentem,  
                                                                         stejně tak na totožnou intenci jeho  
                                                                         ekvivalentu rus. → zahrabat (čes.) a tedy skrýt  
                                                                         (rus.) zesnulého /ztělesnění smrti/; viz pohřbít  
pohřbít /čes.1)/     - odvozeno od „(po)hrabat“: značí vlastně  
                                                                         „zahrabat“/(po)krýt zemí; zřejmější je v tomto  
                                                                         ohledu čes.2) termín „pochovat“-(schovat), stejně  
                                                                         tak ruské похоронить [:pochoroníť:]-pohřbít  
                                                                         v souvislosti se схоронить [:schoroníť:]- 
                                                                         pohřbít/schovat/skrýt;  
                                                                         viz csl. termíny s významem  
                                                                         pohřbít, či k pohřbu [1.] připravit: potajiť,  
                                                                         oprjátať, sprjátať/sprjátati, skůtať a pro  
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                                                                         srovnání stsl. potajitiA), oprentatiB), sprentatiC) a  
                                                                         skůtatiD); z těchto stsl. podobně znějících  
                                                                         prototypů má pouze slovo skůtatiD) jednoznačně  
                                                                         profylaktický (aktivní) význam obrany, zbylé  
                                                                         mají ze sémantického hlediska takřka výhradně  
                                                                         zabarvení preventivní (pasivní) ochrany [D:  
                                                                         „potlačit“/„zabránit“ X A/B/C: převládající  
                                                                         význam je „skrýt“ /csl. termíny již vyjadřují  
                                                                         intenci výhradně preventivně-pasivní,             
                                                                         tedy teleokryptickou/],vždy však  
                                                                         jde o zřejmou ochranu (živých před  
                                                                         mrtvými-smrtí); ze současných rus.  
                                                                         sepulkrálních termínů vysvítá kontinuita se stsl.  
                                                                         přes csl./strus.; z těchto obřadních termínů i  
                                                                         z pohřebního obřadu samého zřetelně vyplývá  
                                                                         základní a stricto sensu jediná jeho intence:  
                                                                         profylaxe („zabránit“ /další smrti/) a za stejným  
                                                                         účelem snaha teleokryptická („zahalit“-„skrýt“  
                                                                         /smrt před lidmi, aby je neohrožovala a  
                                                                         neznepokojovala, a -opačně nahlédnuto- lidi  
                                                                         před smrtí: jejím vykázáním do svého vlastního  
                                                                         hájemství, tedy na předmětně-racionální úrovni  
                                                                         pod zem, aby pro ni byli jaksi neviditelní a před  
                                                                         ní bezpeční/); z výše řečeného je zřejmé, že  
                                                                         samotný úkon pohřbu není vl. pohřbem  
                                                                         zesnulého, nýbrž že jde o pohřeb smrti samé, jíž  
                                                                         je v té chvíli zesnulý ztělesněním; dnešní  
                                                                         terminologií řečeno jde o „uzavření smrti do  
                                                                         izolace“, což lze konstatovat bez nadsázky,  
                                                                         jelikož ze studia pohřebních obřadů je jasné, že  
                                                                         se lidé v minulosti báli právě tohoto = báli se  
                                                                         nakažlivosti smrti: z toho též vyplývá pro  
                                                                         lidové myšlení samozřejmá jazyková tabuizace  
                                                                         smrti samé i termínů s ní souvisejících; pro  
                                                                         srovnání obecné /totožné/ sémantiky  
                                                                         (rozhodně sémantiky intencionální) a  
                                                                         podobné etymologie slov.sloves   
                                                                         označujících úkon pohřbu viz též pol.  
                                                                         pogržebač, bul. pogrebá, mak. pogrebe, blr.  
                                                                         pachavac, slvn./chor./srb.1) zakopati, srb.2)  
                                                                         sachraniti, srb.3) pogrepsti, slven. pochovať,  
                                                                         ukr.1) pochovati, ukr2). pochoroniti, i rus.  
                                                                         pochoroníť/schoroníť a čes.2) pochovat:  
                                                                         etymologicky i sémanticky nejprůzračnější (pro  
                                                                         Čecha) a totožné jsou termíny čes.2), slven., ukr.1)  
                                                                         a blr., s nimi (principiálně) sémanticky totožná,  
                                                                         etymologicky odchylná (vnitřně však jednotná)  
                                                                         je skupina termínů rus., ukr.2) a srb.2), od obou  
                                                                         skupin je etymologicky odchylná (byť vnitřně  
                                                                         shodná), stejně tak nepříbuzná (principiálně)  
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                                                                         sémanticky, ale (intencionálně) sémanticky  
                                                                         totožná skupina termínů čes.1), pol, bul., mak., a  
                                                                         srb.3), a ode všech tří skupin je etymologicky i  
                                                                         (principiálně) sémanticky odlišný [a se všemi   
                                                                         (intencionálně) sémanticky shodný] termín  
                                                                         slvn./chor./srb.1) → etymologie i (principiální)  
                                                                         sémantika slov. inhumačních termínů je dosti  
                                                                         zajímavá, podnětná, a lze na jejím základě na  
                                                                         leccos usuzovat, není však stricto sensu  
                                                                         podstatná, podstatnou však je sémantika  
                                                                         (intencionální), jejich intencionalita, která je ve  
                                                                         všech čtyřech skupinách (ve všech hl. slov.  
                                                                         jazycích/u všech hl. slov. národů) totožná: vždy  
                                                                         jde o schování/skrytí smrti před živými a  
                                                                         živých před smrtí. 
pohřeb [1.] /čes./    - etymologicky termín vychází z čes. slova  
                                                                         (po)hrabání, nejlepší výklad jeho významu v  
                                                                         dnešní češtině je tedy „zahrabání“/„zakrytí“/  
                                                                         „pokrytí“ ve smyslu „(u)schování“  
                                                                         (mrtvého-smrti) = sprovození smrti ze sv. jejím  
                                                                         (pohřbením) zahrabáním; stejnou intenci  
                                                                         prozrazuje i ruský překlad tohoto slova, viz  
                                                                         pochorony a též pohřbít  
pohřeb [2.] /čes./    - (/též/ archeologický t.t.); akt,  
                                                                         související s ukládáním zemřelého do hrobu,  
                                                                         čímž se rozumí vše, co souvisí se zemřelým od  
                                                                         okamžiku smrti, včetně ukládání do hrobu a to,  
                                                                         co následuje těsně po tomto aktu; taktéž se blíží  
                                                                         pozici slova „hrob“, ale ve významu  
                                                                         „pohřbení“ = v jednom hrobu/mohyle/kurhanu  
                                                                         může být, a bývá, několik pohřbů (několik  
                                                                         jednotlivých uložení tělesných ostatků      
                                                                         jednotlivých lidí) 
pochoroniti (похоронити) /ukr.2)/  - pohřbít; pojem etymologicky totožný s rus.  
                                                                         termínem похоронить [:pochoroníť:], se  
                                                                         stejným významem a patřičnými lexikálními  
                                                                         souvislostmi (viz pochoroníť); značí stejný úkon  
                                                                         s odpovídajícím cílem: schováním/ukrytím  
                                                                         zesnulého-smrti; viz pohřbít  
pochoroníť (похоронить) /rus./  - pohřbít; etymologicky souvisí s termínem  
                                                                         схоронить [:schoroníť:]-schovat/skrýt a  
                                                                         označuje tak vlastně jednání mající za cíl  
                                                                         schování zesnulého-smrti pod zem (mimo svět  
                                                                         živých → do podsvětí); viz pohřbít  
póchorony (похороны) /rus./   - pohřeb [1.], souvisí s rus. slovy схрон  
                                                                         [:schron:], схороненье [:schoroněnije:] a  
                                                                         схоронка [:schoronka:], která všechna  
                                                                         znamenají přibližně tolik, co  
                                                                         „úkryt“/„skrýš“/„úschovna“; viz pohřbít  
pochovat (pochovat) /čes.2)/   - druhý čes. termín označující úkon pohřbení a  
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                                                                         etymologicky související s čes. pojmem schovat  
                                                                         [:schovat:]-schovat/skrýt; v etymologickém,  
                                                                         sémantickém i intencionálním plánu je  
                                                                         transparentnější a jednoznačnější, neboť  
                                                                         vyjadřuje stricto sensu nejpůvodnější a  
                                                                         principiálně jedinou funkci pohřebního obřadu  
                                                                         → schování zesnulého-smrti před živými a  
                                                                         živých před smrtí; viz pohřbít  
pochovati (поховати) /ukr.1)/   - pohřbít; etymologicky shodně jako v čes., blr. a  
                                                                         slven. (sémanticky shodně s rus., srb.2) a ukr.2)  
                                                                         ekvivalenty) termín souvisí s pojmem сховати  
                                                                         [:schovati:]-schovat/skrýt, označuje a přímo  
                                                                         vyjadřuje činnost uschovávající a ukrývající  
                                                                         zesnulého-smrt před živými a světem  
                                                                         živých/světem řádu, přičemž je dotyčné konání  
                                                                         nutno chápat obousměrně: toto jednání tudíž na  
                                                                         druhou stranu ukrývá oblast života a řádu před  
                                                                         smrtí (pojmutou anthropopaticky), a před jejím  
                                                                         absolutním terminálním působením na vše živé  
                                                                         (primárně na lidi, ale i na to, co je při životě  
                                                                         udržuje /dobytek, obilí, kulturní plodiny, drůbež,  
                                                                         zvěřina, ryby, včelstva etc./); viz pohřbít  
pochovať (pochovať) /slven./   - pohřbít; etymologicky (též sémanticky a  
                                                                         intencionálně) je termín shodný se svým čes.2) a  
                                                                         blr. překladem, a vyjadřuje základní funkci  
                                                                          pohřbu [1.]: schování zesnulého-smrti  
                                                                         {„schování“ nahlédnuto z oblasti živých →  
                                                                          tento úkon je tedy rovnocenný vykázání smrti  
                                                                          ze světa tohoto, uchopeného jako střec. κόσµος  
                                                                          [:kósmos:]-svět/řád, do světa onoho, jejž lze  
                                                                          díky nejrozmanitějším a vzájemně se  
                                                                          vylučujícím jeho pojetím a charakteristikám  
                                                                          označit ad hoc jako střec. χαός [:chaós:]- 
                                                                          směsice/nekonečno/prázdný prostor (zde ve  
                                                                          smyslu naprostého neznáma), zkrátka jako opak  
                                                                          řádu}; viz pohřbít  
pokajanje (покајање) /srb./   - zde rituální oplakávání zesnulého 
pokójnik (покойник) /rus./   - zesnulý; doslova „pokojný“-ten, kdo došel  
                                                                         pokoje (označení se však samozřejmě týká jen  
                                                                         „řádného“ nebožtíka, jehož všechen vek, dolja, i  
                                                                         časť došly naplnění, a spora či vis vitalis byly  
                                                                         v průběhu jeho života vypotřebovány a tedy  
                                                                         zničeny; jde o nominaci čístogo, v žádném  
                                                                         případě nečístogo/založnogo 
pokut (покут) /rus./    - v pozdější době kout s ikonami, čestné místo  
                                                                         pro hosty; posvátné místo domu 
pomana (помана) /bul./   - pominki konané za sebe samého /pořádají je  
                                                                         ještě za svého života velmi staří lidé/; pokus  
                                                                         stanovit zákonnou (nejde tedy ani v náznaku o  
                                                                         sebevraždu či myšlenku na ni) hranici svému  
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                                                                         veku 
pomen (помен) /bul./    - uctění památky zesnulého modlitbou či  
                                                                         pohoštěním obřadním jídlem (i na hrobě), /též  
                                                                         vzpomínková slavnost/ = prakticky totéž, co  
                                                                         ruské pominky 
pominaljnyj (поминальный) /rus./  - zádušní, smuteční; zde týkající se pominok 
pominaljnyj obrjad  
(поминальный обряд) /rus./   - viz pominki v prvních dvou významech 
pominki (поминки) /rus./   - pohřební hostina, vzpomínková slavnost, tryzna  
                                                                        (též ve formě obětního pohoštění, pravidelně  
                                                                         přinášeného na hrob) 
pominovénije (поминовение) /rus./  - vzpomínání a modlitby za zesnulé /při  
                                                                         bohoslužbě, ale i doma v kruhu rodinném/ 
pop (поп) /rus., všesl.; z řec. „πάππας“  
přes lat. „pappa“: „otec“, „tatíček“/  - (původně) nižší duchovní, (nyní) pravoslavný  
                                                                         kněz 
poroda (poroda) /stsl./    - „rodový původ“; posléze ve slov. církevních  
                                                                         písemných památkách a překladech /ač  
                                                                         překladatelům slovo raj známo bylo/ označoval  
                                                                         tento termín ráj (viz raj) namísto onoho  
                                                                         „pohanského“ termínu; co se týče vzniku slova  
                                                                         poroda v tomto křesťanském významu, jde vl. o  
                                                                         slavjanizované nzřec. parádeisos [2.] v náležité  
                                                                         pozici 
posvitiny (посвітіни) /ukr./   - noc strávená u zesnulého, rituální bdění; termín  
                                                                         vl. vyjadřuje „noc strávenou za světla“ (při svitu  
                                                                         /svíček/) → zapálené svíce v místnosti se  
                                                                         zesnulým vl. svítily i na onen sv. (díky  
                                                                         přítomnosti zesnulého se v místnosti oba sv.  
                                                                         prolínaly) a osvětlovaly nebožtíkovi jeho cestu  
                                                                         za predkami (jde o reakci na představu smrti  
                                                                         coby slepoty /temna/ a noci /tmy/); v místnosti  
                                                                         se zesnulým bývali, bylo-li na výběr, především  
                                                                         staří lidé, jež jejich přítomnost v jednom  
                                                                         prostoru s nebožtíkem/smrtí neohrožovala na  
                                                                         plodnosti: čas trávili hl. besedou o zesnulém,  
                                                                         pravděpodobně dříve ritualizovanou a  
                                                                         adresovanou přímo dotyčnému 
potajíť (potait6) /csl./   - (coby funerální t.t.) pohřbít,  
                                                                         (jinak) „zatajit“/„skrýt“/„schovat“; viz pohřbít  
potajiti (potaiti) /stsl./           - zatajit, skrýt; viz pohřbít  
poterčata (потерчата) /ukr./   - nekřtěné zesnulé děti /stejně tak stratčata/;  
                                                                         v souvislosti s etymologicky shodnými výrazy  
                                                                         втратити/стратити [:vtratiti:/:stratiti:]- 
                                                                         ztratit/(po)tratit zní z termínu stejný motiv ztráty  
                                                                         (rus. потеря [:poťérja:]) jako z čes. pojmu  
                                                                         „potrat“ → všechna tato slova jsou odvozena od  
                                                                         všesl. „tratiti“ (původní význam „plýtvat“) 
potoróča (потороча) /ukr./   - (sg. od poterčata) nekřtěné zesnulé dítě 
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povraťa se (повраќа се) /mak./  - „vracet se“; zde ve významu umírat trуdnoju  
                                                                         smertju, mít agoniju, být agonizírašt  
pravdívaja /smerť/ 
(правдивая /смерть/) /ukr./   - viz svoja smerť; ve spojitosti se založnymi viz  
                                                                         časovája /smerť/ ve druhém významu 
predki/predki-pokrovitelja  
(предки-покровителя) /rus./   - předkové/„předkové-ochránci“; v rámci  

  kultu předků  
                                                                         představa o zesnulých praotcích pobývajících na  
                                                                         onom světě a vládnoucích mocnou silou, jíž  
                                                                         mohou pomáhat svým potomkům především  
                                                                         blahodárným působením na přírodní jevy na  
                                                                         tomto světě /mohou tedy zajišťovat dobrou  
                                                                         sklizeň, úrodnost, plodnost/; duševně však stále  
                                                                         zůstávají lidmi, vzhledem k jejich po smrti  
                                                                         nabyté moci si je není radno znepřátelit 
preispódnjaja (преисподняя) /rus./  - podsvětí, peklo 
préliv (прелив) /bul./    - zapalování svíček a lampiček na hrobě a jeho  
                                                                         polévání vodou a vínem (hilastický akt vůči  
                                                                         zesnulému; ab origine však možná akt katartický  
                                                                         /světlo, voda/ a profylaktický /víno/) 
prelívane (преливане) /bul./   - viz préliv 
prevaplašténije (превъплъщение) /bul./ - „převtělení“; zde ve smyslu strigofikace  
provody duši (проводы души) /rus./  - „vyprovázení duše“; po obřadné hostině  
                                                                          (většinou pominkach 40-tého dne či pominkach  
                                                                          kalendářních) nebo její první části přítomní živí  
                                                                          vyprovázejí po dobu hostiny neviditelně  
                                                                          přítomného zesnulého (v jehož čest se pominki  
                                                                          konaly) zpět do jeho „stálého bydliště“  
                                                                          (na hřbitov) nebo alespoň ke dvorovým vratům  
                                                                          s pěkným rozloučením, ukázáním cesty na  
                                                                          hřbitov a jasným vysvětlením, že nyní je jeho  
                                                                          domov tam a zde již co do činění nemá 
provody na „tot svet“  
(проводы на «тот свет») /rus./  - hlavně v ukrajinské tradici rituální usmrcování  
                                                                         /„vyslanců“/ starších či starých lidí; měli doručit  
                                                                         zprávu předkům-ochráncům, týkající se toho, co  
                                                                         společenství potřebuje a co mohou mocní  
                                                                         předkové /dělo se to tedy především v rámci  
                                                                         kultu předků/ občině zajistit /dobrou sklizeň,  
                                                                         dostatek, úrodnost země, plodnost lidí a dobytka  
                                                                         etc./ 
pužajlo (пужайло) /bul./   - chodící mrtvý 
 
R 
radunica (радуница) /rus./   - název úterka Fominnoj nědělji; hřbitovní  
                                                                         slavnost pominovénija rodítelej: po panychidě a  
                                                                         až teatralizovaných projevech zármutku na  
                                                                         hrobech všeobecný hodokvas, na který jsou  
                                                                         jmenovitě zváni i zesnulí: živí se klaní mrtvým  
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                                                                         příbuzným, vzpomínají na ně, staví na hrob  
                                                                         chutná jídla, pivo, vodku, do hrobu zahrabávají  
                                                                         kraslice (symbol znovuzrození) a polévají ho  
                                                                         medovinou  
raj (rai) /stsl./     - ráj; slovo pochází z i.-e. „radž“/„radžas“  
                                                                         (lesk, voda, oblak) = původně tedy označovalo  
                                                                         zářivé nadpozemské místo oplývající vodou 
ravnenje (равнение) /bul./   - konečné vyrovnání půdy na hrobě 40-tého  
                                                                         dne po pohřbu; poté se duše zesnulého vydává  
                                                                         na dalekou cestu na onen svět 
ravnenka (равненка) /bul./   - viz ravnenje  
redovnik (редовник) /mak./   - oběť za klid duše konaná v Mak. každou sobotu  
                                                                         až do 40-tého dne po smrti nebožtíka: jeho  
                                                                         domácí ráno přinášejí a na hrob staví mísu  
                                                                         vařené pšenice a placku shora omalovaného  
                                                                         chleba (pitar)-tu si bere kněz poté, co posvětí  
                                                                         hrob, pšenice se rozdává přítomným 
revenant /odvozeno z lat./              -„navracející se“ z hrobu /nejen jednoznačně  

  škodlivá bytost jako např. vampír, ale třeba             
  též matka, která se vrací za svým dítětem/ 

rigor mortis (rigor mortis) /lat./  - „ztuhlost smrti“ → (t.t.) posmrtná ztuhlost  
Rod (Род) /rus./    - jeden z nejstarších slovanských bohů, především  
                                                                         ztělesňoval rod – jednotu potomků jednoho  
                                                                         předka; dále zosobňoval svět, všechnu přírodu a  
                                                                         úrodu 
rod- /rus., všesl./    - lexikum s tímto kořenem označující všechny  
                                                                         zesnulé má celkově pozitivní význam; negativní  
                                                                         význam má však ve výrazech (s uvedenými  
                                                                         pozicemi a významy) jako např. rod, rod  
                                                                         ognennyj, rodstvo, rožstvo, roženije; vysvětlení  
                                                                         viz rod 
rod (rod7) /stsl./    - „rod“; v slov. círk. spisech a překladové  
                                                                         literatuře označení pekla, kteroužto pozici  
                                                                         v postchristianizační době slovo získalo  
                                                                         sloučením dvou řec. slov-„γέεννα“ [:géenna:]  
                                                                         (peklo) a „γενεά“ [:geneá:] (rod) do řec. slova  
                                                                         „γέννησις“ [:génesis:] (plození, zrození, rod) a  
                                                                         překladem posledně zmíněného termínu do  
                                                                         stsl.=rod7 [:rod:]-rod, přičemž byl v církevní  
                                                                         literatuře vytěsněn jeho původní význam (rod), a  
                                                                         slovo bylo posunuto do nové pozice (peklo); viz  
                                                                         geena/geneá/génesis/peklo; nové užití termínů  
                                                                         rod/rodstvo nevzešlo jako náhrada za nějaký  
                                                                         termín pohanský /jako v případě porody/ nýbrž   
                                                                         z toho důvodu, že Slované takovým prostě  
                                                                         nedisponovali, Slované zkrátka „peklo“  
                                                                         v křesťanském významu neměli 
rod ognennyj (родъ огненный) /strus./ - „peklo ohnivé“, peklo, podsvětí; vysvětlení viz  
                                                                         rod  
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rodíteli (родители) /rus./   - zesnulý (i plurál), též označení pohřbu 
rodítělskaja subota  
(родительская суббота) /rus./  - viz Dmitrijevskaja subota 
rodnaja zemlja (родная земля) /rus./  - rodná země 
rodstvo (rod6stvo) /strus./   - „příbuzenstvo“; posléze užíváno stejně jako stsl.  
                                                                         slovo rod:„peklo“; viz rod  
Rožanici (Рожаници) /rus./   - slovanské bohyně /matka s dcerou/, ochránkyně         
                                                                         porodů určující osud dítěte; při narození se na  
                                                                         nebi objeví jeho hvězda (Rožanica) a po jeho  
                                                                         smrti zhasne: doprovází ho na cestě životem a  
                                                                         určuje jeho štěstí a osud 
rožaníčnaja trapéza  
(ro'ani+naя trapeza) /strus./   - [trapéza /rus./: hostina] pohanský obřad  
                                                                         zasvěcený Rodu a Rožanicam  
rožstvo (рожьство) /strus./   - peklo, podsvětí; pro bližší vysvětlení viz rod  
roženije (рожение) /strus./   - peklo, podsvětí; bližší vysvětlení viz rod  
rusalka (русалка) /rus./   - duch ženského pohlaví, přebývá hl. ve vodě  
                                                                         (na krátko i v polích); rusalkami se stávají  
                                                                         dívky-sebevražedkyně, zesnulé do dne /či v den/  
                                                                         svadby, utopené, a nekřtěné děti; mohou-li,  
                                                                         nemilosrdně napadají lidi prakticky bez ohledu  
                                                                         na věk a pohlaví 
rusaljnaja nedělja (русальная неделя) /rus./ - osmý týden po Velikonocích; rusalky mohou  
                                                                         pobýt na souši déle beze strachu, že oschnou a  
                                                                         zahynou 

 
S 
sachraniti (сахранити) /srb.2)/  - pohřbít, zachovat, (starý, zřejmě původní a  
                                                                         v současné době nepříliš patrný význam)  
                                                                         schovat/ukrýt [...a tím zachovat]; etymologicky  
                                                                         je posledně zmíněný význam termínu zřejmý  
                                                                         z jeho souvislosti s rus. схоронить  
                                                                         [:schoroníť:]-pohřbít, schovat/skrýt, a i přes  
                                                                         skutečnost, že dotyčné slovo v tomto významu  
                                                                         současnou srb. prakticky užíváno není, je při  
                                                                         bližším pohledu zjevné, že sémanticky (a při  
                                                                         srovnání s rus. i etymologicky) vyjadřuje totéž,  
                                                                         co rus. a blr. termíny popisující inhumační  
                                                                         činnost označují přímo (schování/ukrytí  
                                                                         zesnulého-smrti), a s ekvivalentními lexémy  
                                                                         pol., bul., mak., chor., slvn. a dalšími  
                                                                         inhumačními termíny srb.1) et 3) se shoduje  
                                                                         intencionálně; viz pohřbít  
saja (саја) /mak./    - „dlouhé ženské šaty“; v rámci daného tématu  
                                                                         toto slovo dříve označovalo mak. pohřební šat,  
                                                                         zhotovený z bílého plátna 
sgrebá (сгреба) /bul./    - shrabat; viz pogrebá  
schoroníť (схоронить) /rus./   - pohřbít/schovat/skrýt; viz pohřbít  
sjanka (сянка)  /bul./    - „stín“, zde lidská duše; jako par je i  
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                                                                         sjanka mnohde chápána jako dvojník člověka;  
                                                                         viz duša, duch, par  
skon /čes./     - úzce souvisí s termíny „(s)konati“ a „konec“;  
                                                                         s přihlédnutím k sémantické blízkosti termínů  
                                                                         vek a dolja lze poukázat na význam slova stejně  
                                                                         pozitivní, jako má stran své etymologie i  
                                                                         označení smrt [1.], tentokrát v chronologické  
                                                                         rovině ve spojitosti se slovem vek = tak jako (v  
                                                                         rámci slov. sepulkrálního lexikonu) smrt [1.]  
                                                                         znamená vlastně nadělenost doljeju, tak skon  
                                                                         naznačuje řádné ukončení, naplnění a  
                                                                         vypotřebování veka; skon pak tedy značí úmrtí  
                                                                         čístogo, nikoliv nečístogo, a má týž význam  
                                                                         jako rus./všesl. svoja, čístaja etc. smerť  
skuda (sk8da) /strus./    - viz skudeljnica  

skudeljnica (sk8del6nica) /strus./  - „chudý hřbitov“ (oddělený hřbitov pro  
                                                                          cizince/neznámé apod.); též lidový název  
                                                                         „hromadného hrobu pro nečístych“ 
Skúsa (Cкуса) /ukr./    - zlý duch znesnadňující umírání 
skůtať (skoutat6) /csl./   - (coby sepulkrální terminus technicus)  
                                                                         vypravit/připravit (zesnulého) k pohřbu [1.],  
                                                                         (jinak) zakrýt, zabalit; viz pohřbít  
skůtati (sk8tati) /stsl./   - potlačit, zabránit; viz pohřbít  
smrt [1.] /čes./     - stsl. „s7mr7t6“ [:smrti:], csl. „смерть“  
                                                                         [:smerť:], rus. „смерть“ [:smerť:], bul.  
                                                                         „смърт“ [:smært], mak. „смрт“ [:smrt:], chor.  
                                                                         „smrt“ [:smrt:], srb. „смрт“ [:smrt:], pol.  
                                                                         „śmierć“ [:šmijerč:], ukr. „смерть“ [:smerť:],  
                                                                         blr. „смерць“ [:smerc:], slvn. „smrt“ [:smrt:],  
                                                                         slven. „smrť“ [:smrť:]; lat. „mors“,  
                                                                         angl. „amort“ (na pokraji smrti), něm. „Mord“  
                                                                         (vražda), fr. „mort“, it. „morte“, rum.  
                                                                         „moarte“, port. „morte“, šp. „muerte“; slov.  
                                                                         termín „smerť“ pochází z i.-e. kategorie *mer- 
                                                                         /mor-/-mr-, jež je dodnes přítomna v mnoha i.- 
                                                                         e. jazycích, a slovech všech hl. slov.  
                                                                         jazyků (s významem „smrt“), 
                                                                         a která souvisí např. se střec.      
                                                                         µόρος (osud, úděl, los, záhuba, smrt), 
                                                                         „ἄµβροτος“/„ἀµβρόσιος“ (nesmrtelný), a  
                                                                         také se střec. „μοῖρα“ (udělené), „µείροµαι“  
                                                                         (za podíl si beru), „µέρος“ (část, díl, podíl,  
                                                                         oddíl, úděl); ergo sémantika psl. termínu  
                                                                         *sь-mьrtь je prostě „nadělenost doljeju“  
                                                                         (podělení člověka jeho částí/dílem života,  
                                                                         přidělení mu a využití jím celého svého údělu;  
                                                                         vycházeje z této veskrze pozitivní sémantiky  
                                                                         termínu smrt poukazuji na další v literatuře se  
                                                                         vyskytující a logické významy tohoto slova:  
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                                                                         svoja, dobrá, neodsouzeníhodná smrt; (smrt a)  
                                                                         pohřbení dle obyčejů svého rodu /tedy ve slov.  
                                                                         prostředí nikoliv jako nečístyj/ etc. 
smrt [2.] /čes./     - s přihlédnutím k prakticky po celém slov. areálu  
                                                                         se vyskytující představě o nutnosti překonání na  
                                                                         cestě do záhrobí nějakého vodního předělu (viz  
                                                                         brod), dále o konečné destinaci zesnulých (mezi  
                                                                         všemi ostatními takovýmito destinacemi) coby  
                                                                         ostrově daleko v moři, taktéž o záhrobním světě  
                                                                         coby (nebeském) moři, a nakonec k označení  
                                                                         zesnulého „navi” (viz navi) a k prvd. etymologii  
                                                                         tohoto slova, navrhuji ještě jednu etymologii  
                                                                         slova smrt, a ne-li přímo etymologii, pak jistou  
                                                                         filologicko-sémantickou souvislost  
                                                                         tohoto termínu s jiným i.-e. slovem 
                                                                         ze stejné výše zmíněné kategorie,  
                                                                         jež samo o sobě nemá s dělením stricto sensu  
                                                                         nic společného. Je to slovo moře. Ještě před  
                                                                         doložením totožnosti konstant dotyčného slova  
                                                                         s konstantami slova „smrt“, jak to bylo učiněno   
                                                                         výše s i.e. kategorií 
                                                                         *mer-/mor-/mr-, je třeba zdůraznit  
                                                                         podobnost skutečností obou záležitostí se  
                                                                         týkajících. /Poeticky řečeno/ 1) „moře nemá  
                                                                         paměť“, smrt také ne (striktní vyhýbání se  
                                                                         označování zesnulého jménem v rámci  
                                                                         pohřebního obřadu + skutečnost, že ve  
                                                                         slovanských představách /jakož i  v paměti 

  a vědomí lidu/ duši, dědy, predki etc.  
                                                                         ztrácejí totožnost a splývají 
                                                                         mezi sebou navzájem); podle jednoho  
                                                                         názoru je ve slov. představách řeka oddělující  
                                                                         sv. živých od sv. onoho právě tou řekou, která  
                                                                         plyne okolo celého známého, nevelkého  
                                                                         plochého světa (tedy paralelou na antický  
                                                                         Ὠκεανός [:Okeanós:])-za ní leží jen neznámo, a  
                                                                         jak je obecně doloženo, záhrobní sv. nemá  
                                                                         nějakou konkrétní, jednoznačnou a singulární  
                                                                         charakteristiku (krom toho, že je pro živé  
                                                                         neviditelný), není např. opačný, nýbrž je jiný,  
                                                                         tedy neznámý: 2) je velice pravděpodobné, že  
                                                                         v dávných dobách došlo ke ztotožnění  
                                                                         této vodní hranice (řeky, třasoviska, moře)  
                                                                         s prostorem, ležícím za ní → vodou  
                                                                         (řekou/mořem) se smrtí; 3) moře je „nekonečné“  
                                                                         jako sama smrt; 4) moře je cizí jako sama smrt;  
                                                                         5) moře je jako sama smrt nebezpečné;   
                                                                         a nakonec 6) moře paradoxně  
                                                                         poskytuje potravu (hojnost), lze  
                                                                         říci, že je plodné, jako je ve slovanských  
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                                                                         představách i sama smrt, nebo jinak řečeno:  
                                                                         moře posílá živým (lidem) hojnost, úrodnost,  
                                                                         plodnost a ochranu (rybářům a jejich rodinám)  
                                                                         stejně tak, jako to samé činí i predki-    
                                                                         pokrovitelja z oblasti smrti obyvatelům   
                                                                         vnitrozemí, rolníkům. A nyní etymologické  
                                                                         doklady: stejně jako jsou základními  
                                                                         konstantami slova „smrt“ M a R, je tomu tak i  
                                                                         ve vícejazyčných  označeních slova„moře“: stsl.  
                                                                         „mor4“ [:morje:], csl. „море“  
                                                                         [:morje:], rus. „море“ [:morje:], bul. „море“  
                                                                         [:more:], mak. „море“ [:more:], chor. „more“  
                                                                         [:more:], srb. „море“ [:more:], pol. „morze“  
                                                                         [:morže:], ukr. „море“ [:morje:], blr. „mora“  
                                                                         [:mora:], slvn. „morje“ [:morje:], slven.  
                                                                         „more“/„mora“ [:more:/:mora:]; lat. „mare“,  
                                                                         angl. „maria“ (ʽmořeʼ na měsíci), něm. „Meer“,  
                                                                         fr. „mer“, it. „mare“, rum. „mare“, port. „mar“,  
                                                                         šp. „mar“ 
sobira duša (собира душа) /mak./  - viz bul. bere duša  
societas /lat./     - společenství, společnost 
sorokoviny (сороковины) /rus./  - 40-tý den po skonu s pořádáním možná  
                                                                         nejzásadnějších pominok z celé řady pominok  
                                                                         kalendářních i pominok bezprostředně  
                                                                         postsepulturálních 
spora (спора) /rus./    - časový úsek /života jako celku/, životní síla; /též  
                                                                         má význam/ plodnost, úrodnost, tendence  
                                                                         k hojnosti; např. krmivo nadělené sporoj se  
                                                                         spotřebuje pomaleji, člověk obdařený sporoj za  
                                                                         stejný čas beze spěchu udělá více, než druzí etc.;  
                                                                         představa spory (stejně jako dolji a veka)  
                                                                         vychází z pojetí předurčenosti nejen  
                                                                         jednotlivých spor, častěj, dolj, a vekov, nýbrž i  
                                                                         objemu celku, jejž obřady představují v podobě  
                                                                         chleba, rozděleného na části; jde tu o osobitou a  
                                                                         zcela logickou představu „zákona o zachování  
                                                                         energie“: tedy jakákoliv možnost dalších zdrojů  
                                                                         životní síly je z podstaty výše řečeného  
                                                                         vyloučena; uvedu dva příklady důsledku  
                                                                         této úvahy: 1) předpokládá se, že ten, kdo má  
                                                                         více spory, než ostatní (jednoduše se mu vede   
                                                                         lépe a vše se mu daří), ji krade druhým 2)  
                                                                         stařec žijící neobvykle dlouho, musí, dle  
                                                                         lidového povědomí, odebírat sporu jiným (čužoj  
                                                                         vek jesť) 
sprentati (spr3tati) /stsl./   - potlačit, zavinout; viz pohřbít  

sprjátať (sprяtat6) /csl./   - (coby funebrální terminus technicus)  
                                                                         vypravit/připravit (zesnulého) k pohřbu [1.],  
                                                                         (jinak) schovat; viz pohřbít  
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sprjátati (sprяtati) /csl./   - podobně jako sprjátať-(coby sepulkrální  
                                                                         t.t.) vypravit/připravit (zesnulého) 
                                                                          k pohřbu [1.] (v jiné situaci) uklidit,  
                                                                         připravit, obléci, viz pohřbít  
stariki (старики) /rus./   - „starci/kmeti“; zde ve významu postarších lidí,  
                                                                         rituálně zabíjených a vysílaných k predkam- 
                                                                         pokroviteljam s poselstvím/zprávou 
storožať dušu (сторожать душу) /rus./ - „střežit duši“ → bdít u zesnulého 
stratčata (стратчата) /ukr./   - nekřtěné zesnulé děti (stejně tak poterčata); o  
                                                                         motivu ztráty z termínu zaznívajícím viz  
                                                                         poterčata  
strava (strava) /strus./    - pominaljnoje pohoštění/chod 
strešnik (стрешник) /rus./   - viz vstrečnik  
strigofikace (odvozeno ze střec. „στριγξ“- 
upír přes lat. „strix“-sova, výr, upír  
a lat. „facere“-dělat)    - „vampírizace“ = proměna zesnulého ve  
                                                                         vampíra, upíra či jiného nečístogo 
strigofikační (odvozenina ze střec.-lat.) - týkající se strigofikace  
svičiňa (сьвічіня) /ukr./   - ukr. název igr pri pokojnom a zároveň  
                                                                         konkrétního aktu zabav pri vmerci;  
                                                                         etymologicky termín popisuje stejný status quo,  
                                                                         jako posvitini: tedy svícení (v noci) v místnosti  
                                                                         s nebožtíkem → motiv světla (oproti záhrobní  
                                                                         temnotě) je v názvu jasně patrný 
svjataja /smerť/ (святая /смерть) /rus./ - svatá smrt, později tak byla nazývána taková  
                                                                         smrt, která byla dříve považována za nečístuju –  
                                                                         došlo k posunu hlediska a to, co bylo dříve  
                                                                         vysloveně negativní, získalo pozitivní, či  
                                                                         dokonce jednoznačně pozitivní a žádoucí  
                                                                         význam /např. zabití bleskem, upití se etc./ 
svoja /smerť/ (своя /смерть/) /rus./  - „vlastní“, přirozená, ne násilná, ne nenadálá  
                                                                        /smrt/; termín vl. pojímá současně přítomné dvě  
                                                                         reálie: chronologickou shodu skonu s koncem  
                                                                         veka a nadělenost zesnulého jeho doljeju, kterou  
                                                                         zabezpečuje pohřební obřad; nesprávné  
                                                                         vykonání obřadu způsobuje neřádné ukončení  
                                                                         života zesnulého a v té či oné formě jeho  
                                                                         přítomnost ve sv. živých, odebírající jim jejich  
                                                                         dojlu 
syta (сыта) /rus./    - medový odvar či voda slazená medem /nápoj na  
                                                                         pominkach/ 
 
T 
talasam (таласъм) /bul./   - přízrak, noční přízrak, přízrak oběti (např.  
                                                                         zazděné do základů pevnosti či mostu) 
tafologie /slovo původem ze střec./  - (τάφος [:táfos:]-pohřeb/hrob/hrobka, λόγος  
                                                                         [:lógos:]-slovo/vypravování/rozbor/výklad →  
                                                                         „nauka o pohřebnictví“); bádání zabývající se  
                                                                         pohřbíváním tělesných ostatků coby kulturním  
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                                                                         fenoménem příslušným člověku; termín zaveden  
                                                                         rus. historikem Ju. A. Smirnovem 
tafosféra /slovo původem ze střec./  - (τάφος [:táfos:]-pohřeb/hrob/hrobka, σφαῖρα  
                                                                         [:sfaira:]-koule/míč/{dnes užíváno hl. ve  
                                                                         významu oblast} → „prostor hrobu“/„oblast, ve  
                                                                         které se hrob nachází“); obecně se pohřeb [2.]  
                                                                         může nacházet ve třech (od konce 20. st. ve  
                                                                         čtyřech) oblastech: v zemi, ve vodě, ve vzduchu,  
                                                                         (na oběžné dráze kolem Země), či na hranicích  
                                                                         mezi nimi se současným přesahem z jedné do  
                                                                         druhé, či druhé a třetí, sféry; termín zaveden rus.  
                                                                         historikem Ju. A. Smirnovem 
tenac (тенац) /srb./    - viz tenec  
tenec (тенец) /bul./    - (zřejmě má spojitost s rus. „тень“ [:těň:]-stín,  
                                                                         /též/ přízrak – je tu tedy akcentován význam  
                                                                         duše) → „ne zcela“ zesnulý – nebezpečný  
                                                                         mrtvý; entita analogická, co do své bytostné  
                                                                         podstaty však sémanticky opozitní té, jež je  
                                                                         (bul.) označována jako platenik; viz založnyj 
trapéza (трапеза) /rus., všesl./; trapeza 
/strus./; = /přejato zε střec. „τράπεζα“/ - stůl, prostřený stůl, hostina; zde především ve  
                                                                         významu „obřadní hostina“/„obřadní jídlo“, viz  
                                                                         např. rožaníčnaja trapéza 
tretíny (третини) /bul./   - obřadná návštěva hrobu třetího dne po pohřbu s  
                                                                         préliv 
 Trisagion (Трисагион)  
/rus., převzato z řec./    - viz panychida  
Trisvjatoje (Трисвјатое) /mak., všesl./ - přesný překlad Trisagion (třikrát svaté), druh  
                                                                         pravoslavné mše; viz panychida  
triz (triz6) /stsl./    - tříletý 
trizna (тризна) /csl./  
[jiná etymologická varianta tryzny]  - pohanské pominovénije; rituální boj v rámci  
                                                                         pominovénija; pod termínem si lze představit    
                                                                         (též) osavu nad hrobem, v jejímž rámci se  
                                                                         konaly hry (např. přehrávání bojové epizody) s  
                                                                         pitím a zpěvem; pozdní ozvěnou takovýchto  
                                                                         slavností mohly být tzv. „bezbožné kratochvíle“  
                                                                         v maskách, pořádané nad mrtvými, o nichž se  
                                                                         zmiňuje Kosma k roku 1092: úkolem masek  
                                                                         bylo zřejmě zastrašit démony, kteří na pohřbu  
                                                                         stále ohrožovali pozůstalé 
triznište (тризнище) /csl./   - konání trizny, místo konání trizny, místo boje 
trjeba (tr5ba) /stsl./    - oběť 
trojickaja subota (троицкая суббота) /rus./, 
troicka§ s8bota/soubota /csl./  - sobota přede dnem sv. Trojice; v obl.  
                                                                         pravoslavné církve 48. dne po Velikonocích  
trudnaja smerť (трудная смерть) /rus./ - těžké umírání a obtížný přechod do oblasti  
                                                                         mrtvých /především pro nečístych/ 
tryz (tr6yz6) /strus./    - tříleté zvíře 
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tryzna  (tr6yz7na) /čes., strus./                       - pohřební hostina (snad souvisí s psl. základem  
                                                                         „try-“ = „trávit“, (též obecně) pohanský  
                                                                         pohřební obřad; v případě, že etymologicky  
                                                                         souvisí s stsl. triz resp. strus. tryz, odkazuje pak  
                                                                         termín nejen na posledního zesnulého, nýbrž i  
                                                                         na dvě předchozí pokolení zesnulých predkov,  
                                                                         tryzna (pohřební hostina) je pak konána i na  
                                                                         jejich počest 
 
 
U 
ubogij dom (убогий дом) /rus./  - totéž co skudeljnica; oddělený (zvláštní) hřbitov  
                                                                         pro cizince, neznámé či zesnulé nesvojeju  
                                                                         smerťju; též označení hromadného hrobu nebo  
                                                                         jakési márnice pro nečístych  
ubogóje kládbišče  
(убогое кладбище) /rus./   - „nuzný hřbitov“; viz ubogij dom  
umerščvljénije (умерщвление) /rus./ - „usmrcení/zabití“; zde ve významu rituálního  
                                                                         zabíjení starikov/vyslanců k predkam- 
                                                                         pokroviteljam 
umeršije nejestěstvennoju smertju  
(умершие неестественною  
смертью) /rus./    - zesnulí nějestěstvennoju smertju 
upír /obecně slovan./    - viz vampír  
usopšij (усопший) /rus./   - zesnulý; doslova „zesnulý“ = „ten, kdo  
                                                                         zesnul/usnul“ = „spící“ 
ustrel (устрел) /bul./    - nekřtěné zesnulé či potracené dítě, počaté a  
                                                                         narozené v sobotu /není tak „zlý“ jako ostatní  
                                                                         vampíři – z hrobu nevychází o sobotách a pije  
                                                                         krev pouze dobytku/; dožije-li šesti měsíců,  
                                                                         může získat kosti a stát se člověkem: ožení-li se,  
                                                                         z tohoto svazku se narodí vampír; zahnán může  
                                                                         být pouze [s] živ ogan“ (=živým ohněm) 
                                                                                                                                               
utráta (утрата) /rus./    - ztráta 
 
V 
vampír (вампир) /srb./   - mrtvý, vstávající z hrobu, škodící a /nikoliv  
                                                                         nutně/ pijící krev živých; slovo poprvé se  
                                                                         objevující v srbštině ze svého staroslověnského  
                                                                         základu; na základě etymologických údajů lze                
                                                                         uvést další definici tohoto termínu: nepokojná  
                                                                         duše opouštějící tělo po smrti či během spánku;  
                                                                         vampír je jen jiná podoba slova upír – význam  
                                                                         je stejný; /v lidových představách/ zvlášť  
                                                                         nebezpečný druh revenanta, napadá hlavně  
                                                                         vlastní příbuzné /např. též může souložit  
                                                                         s manželkou: děti z tohoto styku se rodí bez  
                                                                         kostí/  
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vampírdžíja (вампирджия) /bul./  - syn vampýra, stává se paradoxně lovcem  
                                                                         vampýrů a lidi před nimi chrání, jelikož je vidí 
vampírizace /novotvar ze srb. vampýr/ - viz strigofikace 
vek (век) /rus./    - zde nejen časový úsek /věk, století/, ale i životní  
                                                                         síla-vis vitalis, která je dána každému  
                                                                         člověku i societati jako celku (vek je jistý objem  
                                                                         životní síly, rozdělený mezi všechny členy  
                                                                         lidského společenství /a proto představa  
                                                                         vampirizmu, sycení se cizí silou či krví, není  
                                                                         v archaických představách ničím náhodným/),  
                                                                         v tomto smyslu rovnocenné termínu spora;  
                                                                         etymologicky slov. в5къ ˂ *veikъ ˂ *vei̯-/voi̯  
                                                                         (sr. strus. voi [:voi:] či lat. vis); též označuje   
                                                                         dobu lidského života, přičemž termín sám se  
                                                                         nevymezuje k jeho délce; jde o čas určený  
                                                                         k vypotřebování životní potence, vek je blízký  
                                                                         dolje    
venčaljnaja /sveča/  
(венчальная /свеча/) /rus./   - svatební svíce 
vis /lat./     - síla 
vis vitalis /lat./    - životní síla 
vlkodlak /čes./     - jedinec schopný na sebe v noci brát zvířecí /hl.  
                                                                         vlčí/ podobu (spontánně či pomocí kouzelného  
                                                                         prstenu/opasku apod.), dusí lidi a saje jim krev;  
                                                                         bránit se lze např. přehozením železného  
                                                                         předmětu přes něj, či prostým oslovením 
                                                                         /nejlépe křestním jménem vkodlaka, je-li oběti  
                                                                         známo/ 
vlsvi (v6l7sv6) /csl./    - podvodník 

voi (voi) /stsl.,csl./    - vojsko 
volchv (волхвъ) /strus./   - čaroděj 
vstrečnik (встречник) /rus./   - první člověk (kolemjdoucí), kterého pohřební  
                                                                         procesí potká /bývá pohoštěn, což je obřadný akt  
                                                                         v pozici oběti za zesnulého → původně však  
                                                                         pravděpodobně intencionálně v pozici hilastické  
                                                                         oběti zesnulému/ 
vstrečnyj (встречный) /rus./   - viz vstrečnik 
vtoryje pochorony  
(вторые похороны) /rus./   - druhý pohřeb /např. při podezření z chožděnija  
                                                                         rozkopání hrobu, zničení těla, zaražení  
                                                                         osikového kůlu do úst etc./; viz druhotný pohřeb  
vymoročnoje mesto  
(выморочное место) /rus./   - místo skonu nečístogo/založnogo; tito jsou  
                                                                         s oním místem těsně spojeni, jelikož jim nebylo  
                                                                         dopřáno obřadu [v pozici děleža = rozdělení  
                                                                         prostoru mezi životem a smrtí /či smrtí reálnou a  
                                                                         smrtí obřadně prožitou/ (v průběhu pohřebního  
                                                                         obřadu se stírá význam reálného místa smrti a  
                                                                         této je vyčleněna posvěcená a obřadem  
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                                                                         ustanovená část země, kde je smrt ukryta a  
                                                                         „uzamčena“)]; výše popsaného se nečístym   
                                                                         nedostává a v reálném místě skonu smrt zůstává  
                                                                         a konzervuje se, čímž vzniká místo nečisté,  
                                                                         vymoročnoje.  
 
Z 
zabavi pri vmerci  
(забави при вмерци) /ukr./   - viz igry pri pokojnom  
zaduša (задуша) /mak./   - mak. bohaté pominki 40-tého dne po smrti  
                                                                         nebožtíka s dopolední zádušní mší (nad mísou  
                                                                         vařené pšenice s navrchu položeným pitar) a  
                                                                         polední hostinou; ve starších dobách konána  
                                                                         dále 3., 6., 9. měsíce, rok, rok a půl, a 3. roku po  
                                                                         smrti zesnulého, ale již v době asi před sto lety  
                                                                         s výjimkou zaduša 40-tého dne po smrti  
                                                                         pořádány kalendární zaduši bez hostiny, pouze  
                                                                         jako vzpomínkový den s kostelním opelo  
zadušije (задушие) /rus./   - milodar za pokoj duše 
zadušnici (задушници) /bul./   - společné pomeni konané několikrát do roka  
                                                                         v sobotu o velkých církevních svátcích 
zakopati (zakopati) [1.] /slvn./  - pohřbít; slovo je odvozeno od termínu kopati  
                                                                         [:kopati:]-kopat a intencionálně je shodné  
                                                                         s ostatními slov. označeními inhumační  
                                                                         činnosti; zatímco rus. a blr. termíny poukazují  
                                                                         na vl. smysl pohřbu [1.] (schování zesnulého- 
                                                                         smrti /pod zem/), a pol.,bul. a čes. popisují jeden  
                                                                         konkrétní způsob tohoto schování (zahrabání),  
                                                                         slvn. (též chor. a srb.1)) lexém vyjadřuje jiný  
                                                                         modus teleologicky totožného jednání  
                                                                         (zakopávání); viz pohřbít  
zakopati (zakopati) [2.] /chor./  - pohřbít; sémantika a etymologie je totožná se  
                                                                         slvn. výrazem, viz zakopati [1.] 
zakopati (закопати) [3.] /srb.1)/  - pohřbít; lexém sémanticky i etymologicky  
                                                                         shodný se stejně znějícími termíny chor. a slvn.,  
                                                                         viz zakopati [1.] 
založnyj (заложный) /rus./   - singulár od založnych, viz založnyje  
založnyje (заложные) /rus./   - ti, kteří zemřeli ne-svojí/ne-vlastní smrtí; jsou  
                                                                         mrtví, ale stále aktivní, jejich nevypotřebovaná  
                                                                         životní síla zůstala v tomto světě a je jí skrze ně  
                                                                         využíváno temnými silami /smrtí samou/ ke  
                                                                         škodě živých: založnyje /či smrt skrze ně/ se  
                                                                         snaží zahubit živé; obzvláště jsou v nebezpečí  
                                                                         příbuzní a partner zesnulého 
zimovišče (зимовище) /rus./   - přibližný překlad ve smyslu „místo    
                                                                         k přezimování“; označení hřbitova 
zvar  (звар) /ukr./    - nápoj podávaný na pominkach /odvar ze  
                                                                         sušených plodů, hl. hrušek/ 
 
Ž 
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žarty z trupom  (жарты з трупом) /ukr./ - „vtipy s mrtvolou” /viz igry pri pokojnom/; (též) 
                                                                         jedna část igr pri pokojnom → motivace tohoto  
                                                                         aktu je nastolení statu quo charakterizovaného  
                                                                         především neznámostí/anonymností zesnulého  
                                                                         samého i účastníků igr, dále jsou tabuizovány  
                                                                         termíny příbuzenství s ním, obojí pod vlivem  
                                                                         lidové představy, že v době pohřbu chodí pod  
                                                                         okny smrt a volá na lidi jménem: kdo se ozve,  
                                                                         ten zemře; v rámci tohoto aktu je mrtvý lechtán,  
                                                                         štípán a jinak pošťuchován, přičemž je jeho  
                                                                         úkolem „uhádnout“ jméno toho, kdo se ho  
                                                                         dotknul (někdy vůdce skupiny zesnulého  
                                                                         zastupuje) 
žílište na pokojnika     
(жилище на покойника) /bul./  - „obydlí zesnulého“: hrob, viz kašta, dom,  
                                                                         domovka  
žito (жито) /rus./    - vedle chlěba druhý název pro obilí; též díky  
                                                                         faktu etymologické blízkosti slova k rus. slovu  
                                                                         жить [:žiť:]-žít užíváno v profylaktických  
                                                                         aktech jako katartický prostředek: obilí  
                                                                         „pohřbívá“ smrt a očišťuje po kontaktu s ní, tím,  
                                                                         že je sypáno na dům zesnulého, ho otevírá opět  
                                                                         pro život resp. pro místo vhodné k životu, je  
                                                                         sypáno za pohřebním procesím, aby se cesta  
                                                                         „zprovoznila“ a uvedla do původního stavu pro  
                                                                         ostatní chodce, a aby se smrti či případnému  
                                                                         nečístomu nezanechala stopa vedoucí do občiny  
                                                                         etc. 
živ ogan (жив оганъ) /bul./   - „živý oheň“: oheň rozdělaný třením dřeva o  
                                                                         dřevo; nejen u Slovanů mu byly připisovány  
                                                                         zvláštní vlastnosti, nejdůležitější je však jeho  
                                                                         katartická a profylaktická funkce 
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Užité zkratky (především v rámci příloh) 
Jazykově-geografické: 
 
angl. – anglicky/anglický/angličtina 
aram. – aramejsky/aramejský/aramejština 
blr. – bělorusky/běloruský/běloruština/Bělorusko 
brest. – Brestská oblast 
bul. – bulharsky/bulharský/bulharština/Bulharsko 
byz. – byzantský/Byzanc 
círk. – církevní (např. termín) 
csl. – církevní slovanština (prakticky to samé, co staroruština) 
černov. – Černovický újezd Černovické oblasti 
čes. – česky/český/čeština/Čechy 
evr. – evropský/Evropa 
fr. - francouzsky 
gom. – gomelská oblast 
huc. – huculský/huculština 
chor. - chorvatsky/chorvatský/chorvatština/Chorvatsko 
i.-e. – indoevropský 
it. – italsky 
javor. – Javorovský újezd Lvovské oblasti 
jih. – jiho... 
již. - jižní 
kaluž. – Kalužská gubernie 
kazan. – Kazanská gubernie 
kyjev. – Kyjevská gubernie 
kosov. – Kosovský újezd Stanislavské oblasti 
kostr. – Kostromská gubernie 
kursk. - Kurská gubernie 
lat. – latinsky/latinský/latina 
mak. – makedonsky/makedonský/makedonština/Makedonie 
minsk. – Minská gubernie 
mogil. – Mogilevská gubernie 
něm. - německy 
novg. – Novgorodská gubernie 
nzřec. – novozákonní řečtina/v novozákonní řečtině; (jde o lidovou řec. z období   
      okolo přelomu letopočtu, jíž byly napsány (též) nejstarší dochované rukopisy  
      Nového Zákona 
obl.-oblast 
olon. – Oloněcká gubernie 
orl. Orlovská gubernie 
podol. – Podolská gubernie 
poles. - Polesí 
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port. - portugalsky 
psl. – praslovansky/praslovanský/praslovanština 
rum. - rumunsky 
rus. – rusky/ruský/ruština/Rus/Rusko 
řec. – řecký/řečtina/Řecko 
řím. – římský/Řím 
samar. – Samarská gubernie 
sarat. – Saratovská gubernie 
sev. - sever/severní 
skand. – skandinávský/skandinávsky/Skandinávie 
slov. – slovansky/slovanský/slovanština (obecně)/slovanský areál/Slovan 
slven. – slovensky/slovenský/slovenština 
slvn. – slovinsky/slovinský/slovinština/Slovinsko/Slovinec 
smol. – Smolenská gubernie 
snjat. – Snjatinský újezd Drogobyčské oblasti 
snskrt. – sanskrt/v sanskrtu 
srb. – srbsky/srbský/srbština/Srbsko 
stbul. - starobulharsky/starobulharský/starobulharština/staré Bulharsko 
stčes. – staročeský 
stněm. - staroněmecký 
strus. – starorusky/staroruský/staroruština /jiné označení církevní slovanštiny/ 
střec. – starořecky/starořecký/starořečtina 
stsl. – staroslověnsky/staroslověnský/staroslověnština 
stslov. - staroslovanský 
s.- - severo- 
s.-z. - severozápadní 
šp. - španělsky 
ukr. – ukrajinsky/ukrajinský/ukrajinština/Ukrajina 
vlad. – Vladimirská gubernie 
vých. – východ/východní 
všesl. – všeslovansky/všeslovanský/všeslovanský areál 
zakarp. – Zakarpatská oblast 
záp. – západ/západní 
 
 
Zkratky publikací 
 
LL – Lavrentjevský letopis 
OSN – Ottův slovník naučný 
PVL - Povesť vremennych lět 
SL – Suzdalský letopis 
SMR - Srpski mitološki rečnik 
TS – Tverský sborník 
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Jiné 
 
aj. – a jiné 
apod. – a podobně 
cca – circa (okolo, asi, přibližně) 
círk. – církevní 
hl. – hlavní/hlavně 
n. l. – našeho letopočtu 
p. Kr. – po Kristu 
pl. – plurál /mn. číslo/ 
př. - překlad 
př. Kr. – před Kristem 
r. – rok/roku 
resp – respektive 
sg. – singulár /jedn. číslo/ 
sr. - srovnej 
sv. – svatý 
t.t. – terminus technicus 
tzv. – tak zvaný/tak zvaně 
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Prameny 
 
Abu L-Hasan ‘Alí Ibn Al-Husain Al-Mas‘údí: Rýžoviště zlata a doly  
      drahokamů /přeložil Ivan Hrbek/, Praha 1983 
Duchovnaja velikago knjaza Vladimira Vsevolodoviča Monomacha dětjam  
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      Peterburg 1869 
Kovalevskij A.P.: Kniga Achmeda Ibn-Fadlana o ego putešestviji na Volgu  
      v 921-922 gg., Charkov 1956 
Lichačev D.S.: Povesť vremennych let /po Lavrentjevskoj letopisi 1377 g./,  
      Sankt-Peterburg 1999 
Lichačev D.S.: Povesť vremennych let /časť vtoraja priloženija/, Moskva- 
      Leningrad 1950 
Nestorův letopis ruský /Pověst dávných let/ (překlad K.J. Erben), Praha 1954 
Polnoje sobranije russkich letopisej /tom vtoroj-Ipatjevskaja letopis/ Moskva  
      1962 
Stoglav /Carskija voprosy i sobornyjen otvjety o mnorazličnych cerkovnych  
      činech/, Moskva 1890 
Zíbrt Č.: Seznam pověr a zvyklostí pohanských z VIII. věku /Indiculus  
      superstitionum et paganiarum/, Praha 1995 
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Galkovskij N.M.: Borba christijanstva s ostatkami jazyčestva v drevnjej Rusi,  
      Moskva 2000 
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Maximov S.V.: Nečistaja, nevedomaja i krestnaja sila, Sankt-Peterburg 1994 
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Minch A.N.: Narodnyje obyčaji, obrjady, suevjerija i predrazsudki krestjan  
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      Minchom/, S.-Peterburg 1890 
Moszynski K.: Kultura ludowa slowian /Tom II-Kultura duchowa, czešč 1/,  
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Moszynski K.: Kultura ludowa slowian /Tom II-Kultura duchowa, czešč 2/,  
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Sedakova O.A.: Tema „dolji“ v pogrebaljnom obrjadě /vostočno-i  
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      Ivanov Vjač.Vs. et Něvskaja L.G.: Issledovanija v oblasti balto-slavjanskoj  
      duchovnoj kultury /Pogrebaljnyj obrjad/, Moskva 1990 
Stalmach P.: Ksiegi Rodu Slowianskiego, Těšín 1889 
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Šapkarev K.A.: Izbrani dela /tom četvrti, priredil d-r Tome Sazdov, Običaji,  
      Obredi, Nosiji/, Skopje 1976 
Těreščenko A.: Byt russkogo naroda, Moskva 1999 
Vakarelski Chr.: Balgarski pogrebalni običaji, Sofija 2008 
Vakarelski Chr.: Etnografija na Balgarija, Sofija 1974 
Veleckaja N.N.: Jazyčeskaja simvolika slavjanskich archaičeskich ritualov,  
      Moskva 1978 
Zástěrová B. (a autorský kolektiv): Dějiny Byzance, Praha 1996 
Zelenin D.K.: Očerki russkoj mifologiji /Umeršije nějestěstvennoju smertju i  
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Polsko-český slovník (Oliva K.), Praha 1995 
Polsko-russkij slovar (Rozvadovskaja M.F.), Moskva 1958 
Řecko-český slovník (Prach V.), Praha 1998 
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Похоронные ритуали восточных славян между христианством и 
язычеством. О проблематике понимания смерти и незавершенной 
христианизации. 
(Русское резюме) 
 

Эта работа занимается миром славянской погребальной 
действительтости в течение веков. К сожалению небыло возможно уделить 
внимание целиком и полностью только периоду христианизации и 
территории восточного славянства вследствие источниковой 
недостаточности и скудности. Собственная тема славянской погребальной 
обрядности затрагивается естественно по всему труду от начала и до конца 
(за исключением второй главы), но её временное и территориальное 
приурочение сознательно и преднамеренно не устойчивое или незыблемое. 
Поводом такого подхода к данному вопросу была нужда использования 
всех доступных сведений имеющихся в сохранившихся источниках и 
специальной литературе. Впоследствии на основании их использования, 
взаимного сопоставления и соотношения появилась возможность (в 
отдельных случаях) обратно доказывать славянский обрядовый статус-кво 
тысячу лет назад. Целостное развитие данной темы однако не вместилось в 
рамки этой работы. Поэтому и настоящий труд излагает славянское 
«погребальное дело» в течение всего тысячелетия не систематически и 
последовательно, а так, как отдельные информации (не 
систематизированно) дошли до наших дней. Он исходит из 
«современного» (период от двух сот лет назад до сегодняшнего дня) 
восточнославянского и южнославянского обрядов, и обращает внимание 
на отдельные фунеральные понятия вообще и их конкретизации и 
реализации в обрядовых актах. Когда это представляется возможным, он 
пытается ответить на вопрос о происхождению определённых обрядовых 
действий, и о представлениях приведённые действия (акты) 
устанавливающих. Далее в немногих случаях он старается раскрыть из 
всех концепций и пониманий это первоначальное, служащее основой всем 
остальным (относящимся к тому же акту иди вообще проблеме). 

Помимо изложения современного обряда, его явного поведения, его 
реальных актов, и его «воображения», в результате которого все его акты и 
предопределённы, эта работа занялась некоторыми частными моментами, 
аспектами и финальными проявлениями, и попыталась понять, почему они 
эволюционировали в конкретную «современную» форму. Одним из 
названных фактических проявлений является например очевидно 
негативное, и обрядом совсем несомненно кодифицированное, отношение 
общества к роженице, точнее родильнице. Обряд, собственно, обращается 
с ней (и с её /грудным/ младенцом) на самом деле как с покойными (в 
период от скончания до захоронения), а именно в пору от родов вплоть до 
сорокового дня, когда возможно и надо младенца внести в церков; тогда 
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мать и ребёнок считаются уже полноправными членами общества. 
Настоящий труд пытается найти ответ на вопрос, почему это так и 
происходит.  

Дальше труд искал причину поведения людей по отношению к 
смерти, конкретно что касается страха смерти (а именно представления, 
каким точно способом смерть одного человека ставит под угрозу человека 
другого /напр. его соседа/). Он обнаружил, что народ не боится какой 
нибудь болезни (в результате которой покойник и скончался), а заражения 
смертью самой. Народ, так сказать, подсознательно верит в 
заразительность (вирулентность) смерти, и то в буквальном смысле. 
Простой человек всегда думал (и неосознанно вероятно даже сегодня 
«думает»), что смертью можно заразиться, и смерть возможно переносить, 
разпространять на своё окружение, и заражать ею не только других людей, 
но и хлеб, животные и даже дерева. Весь этот мысленный подход обряд 
бесспорно представляет и докладывает. 

Работа также обратила внимание на фунеральные 
жертвоприношения и главным образом на их предполагаемого получателя; 
далее здесь рассуждалось что всё, по сути дела, может быть и во истину и 
есть жертвой для /за/ покойника (или же для смерти самой); всё 
придаваемое к мертвецу на самом деле является сегодня (латентно) и 
являлось раньше (явно) жертвоприношением смерти (также после смерти 
хозяина закалываемый скот, или после смерти кого-нибудь разбиваемый 
сосуд /на территории Балкан/). 

И наконец, но не в последнюю очередь, труд сосредоточился на 
феномену т. н. «нечистых». Здесь вразумительно изложено и разъяснено 
кто такие нечистые по пониманию прежних людей, и чем они вызвали те 
неприязненные и враждебные ощущения, которые к ним народ 
испытывает. 

И, между прочим, здесь дан ответ на вопрос, почему люди подносят 
на кладбище цветы. Это не для покойника. 
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Funereal rites of eastern Slavs on the turn of the Christianity and the 
paganism. The issue of the conception of death and uncompleted 
Christianisation. 
(English summary) 
 
 This work deals with Slavonic sepulchral reality in the course of the 
centuries. As a consequence of insufficiency of the sources, it dwells neither on 
the period of Christianisation, nor on the eastern Slavs only. It covers the Slavic 
“funereal matter” during the whole millennium, but not systematically and 
continously. This is caused by and corresponds to the fact, that the relevant 
information was not always preserved in historical sources. It works on the 
“contemporary” (this is from about 200 years ago) eastern-slavic and southern-
slavic ritual, and pays attention to constituent funereal concepts in general, and 
to concretization and realization of them in ceremonial acts. Within the bounds 
of possibility it tries to answer the question of origin of particular ceremonious 
operations and the ideas related to them.  
 This essay tries to understand, why the mentioned acts and manifestations 
of the rite developed into concrete “contemporary” form, too. Such a 
manifestation is for example evidently adverse and by the funereal (and 
“postpartum”) rite codified attachment of society to the woman who has just 
given birth. The rite aproaches her (and her newborn) as though she was dead. 
This work answers the question of the cause of that treatment. 
 This work further addresses fear of the death, and supports theory of 
“infectiousness” of death, ergo existence of this idea among ancient (and recent 
as well) Slavs. Ceremonial action unquestionably demonstrates such conception.  
 The work also concentrates on sepulchral making sacrifices and confirms 
their primordial recipient. All the added things (to a deceased), including human 
sacrifices or slaughtered cattle of dead farmer, are sacrifices to the death itself. 
 The work also treats the phenomenon so-called “uncleaned” (dead 
persons). It intelligibly informs of them, and illuminates their essence, 
characteristic attributes, and reasons of their bad reputation and horror of them, 
which the people feeled. 
 In short the essay includes information about Slavonic sepulchral reality 
in the period about 1000 years according to existing preserved sources. 
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